
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  جامعة الشهيد محة خلضر ـ الوادي

  مديرية ما بعد التدرج والبحث                    معهد العلوم اإلسالمية                              
  قسم الشريعة                                                          العلمي والعالقات اخلارجية   

  

  
  
  
  
  

  الفقه وأصوله ـ: أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم اإلسالمية ـ ختصص
  
  

  :إشراف الدكتور                       :                                                الطالب إعداد
  حياة عبيد                   نضال بوعبد اهللا                                                      

  
  :أعضاء جلنة املناقشة

  الصفة  املؤسسة األصلية  الرتبة  االسم واللقب
  رئيسا  يجامعة الشهيد محه خلضر الواد  أستاذ التعليم العايل  إبراهيم رمحاين

  مشرفا ومقررا  يجامعة الشهيد محه خلضر الواد  أأستاذ حماضر   حياة عبيد
  اعضوا مناقش  يجامعة الشهيد محه خلضر الواد  أأستاذ حماضر   خالد توايت
  اعضوا مناقش  يجامعة الشهيد محه خلضر الواد  أأستاذ حماضر   عماد جراية
  اعضوا مناقش    1 جامعة احلاج خلضر باتنة  أستاذ التعليم العايل  منوبة برهاين

  اعضوا مناقش  2جامعة حممد ملني دباغني سطيف  أأستاذ حماضر   عبد اهللا صحراوي
 

  م2019ـ 2018/   هـ1440ـ 1439:  السنة اجلامعية
  
  

  

 أحكام فئة متالزمة داون يف الفقه اإلسالمي



  إهداء
  

  

  إىل من ربياين صغريا وعزراين كبريا والدي الكرميني

  مجانة وسلمانالكبد وقرة العني  فلذةإىل 

  إىل رفيقة الدرب وسكن احلياة حليمة خالد

  حوريةإىل احلضن الدافئ واألم الثانية جديت 

  إىل من كان حريصا على جناحي جدي منصور رمحه اهللا

صغري  جو أن أكون حسنة من حسنتامها جديإىل من مل يروين بأعينهما وأر
  رمحهما اهللا وجديت زهرة

  إىل أخوي العزيزين منال وخالد

  إىل املصابني مبتالزمة داون وذويهم وكل ذوي اإلعاقة

  وحميب اخلريإىل كل أقاريب وأصحايب وأساتذيت 

  أهدي هذا العمل
  

   



  شكر وعرفان
  

  

  

  

  .فأهل هو أن حيمد وأهل هو أن يشكر ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

عز  وأسأل اهللا ،مث أتقدم خبالص الشكر وأمت العرفان ألستاذيت املشرفة حياة عبيد
  .أن جيزيها عن كل توجيهاا وجلّ

 عز وجلّ وأسأل اهللا ،مناقشة هذه الرسالةكما أشكر أساتذيت الفضالء على قبول 
  .يف ميزان حسنام اأن جيعله

والشكر موصول أيضا  للقائمني على معهد العلوم اإلسالمية مبدينة الوادي على 
و  ،وعلى كمال شفقتهم علينا ومتام نصحهم لنا، إتاحة فرصة إمتام املسار العلمي

  .مأن أكون حسنة من حسنا عز وجلّ املوىلوأسأل 

  
  

  

  

  

   



  الدراسة ملخص
جابة عن لإلتسعى  "أحكام فئة متالزمة داون يف الفقه اإلسالمي"هذه األطروحة     

 الذهين اخلللإشكالية الشروط املعتربة لكون الفرد عاقال عقال تكليفيا حال حصول 
الضوابط اليت إن وما  ،العارض املوجب خلروج احلال اإلنسانية من النمط الصحي الطبيعي

وما هلم وما عليهم من احلقوق والواجبات؟ وما  فا؟مكلَ املتالزمة حتققت كان الفرد من
ني نظري مدى االعتداد بالصادر عنهم من القول والفعل؟ متت معاجلة هذه القضايا يف فصلَ

عىن ببيان ما يتعلق باإلعاقة وي "متالزمة داون واألهلية يف الفقه اإلسالمي"األول  ،وتطبيقي
ح مسائل التكليف وضأما الثاين في ،عموما وباملتالزمة خصوصا يف مبحثه األول العقلية

بحث ماهية العقل وحمل متالزمة داون من هاته يوكذا  ،ومقاصده واألهلية وعوارضها
هد بذكر القواعد مفم" األحكام الفقهية لفئة متالزمة داون" أما الفصل الثاين ،األحباث

فثالث  ،نييولَأحكام العبادات واملعامالت يف مبحثيه اُأل بتخريجمث  ،الفقهية املتعلقة بالفئة
  .لبيان بعض القضايا اإلميانية واألحباث الطبية واحلقوق املرعية

ال يحصر يف معرفة دقائق  للتكليف املشترطالعقل  أنّ أمهها ،ت الدراسة لنتائج شىتصخلَ
القياسات واالختبارات النفسية  وأنّ، واكتساب املهارات أو يف الذكاء، العلوم وإتقاا

أفراد متالزمة داون  وأنّ ،لتحديد العمر العقلي ال تكفي يف احلكم على الفرد بالتكليف
تصح عباداته وال ال ، أهلية األداءمنعدم ز صنف غري مميِ :إال أم على صنفني ،فنيغري مكلَ

 ،من غري إجيابؤمر ا وي قبل منهم العبادةت، قاصرة بأهلية يتمتعز وآخر مميِ ،أثر لتصرفاته
ببحث عينة خاصة من كما توصي الدراسة ، وأما تصرفام فمنها املقبول ومنها املردود

 مستويات األصحاء عقليا من بطيئيمن رب ذكاؤهم يق وهم الذين، أفراد متالزمة داون

  .التعلم
  

   



Down Syndrome in Islamic Jurisprudence 
 
Study Summary 
    This thesis seeks to tackle the conditions that are considered when accidental 
mental imbalance of the human condition comes out. What criteria would have been 
seen if the individual syndrome was religiously assigned? What are their rights and 
duties? What is the extent to which they can be heard from words and deeds?  

These issues are dealt with in two chapters. The first is a theoretical one about 
"Down syndrome and eligibility in Islamic jurisprudence" . This chapter is divided into 
subchapters: the first is about mental disability in general and the Downsyndrome in 
particular. However, the second clarifies the questions of religious assignment and 
its purposes and symptoms, as well as looking at the mind and the place of Down 
syndrome inmental research.  

The second chapter that is applied, on "jurisprudential provisions of the Down 
Syndrome individuals". It refers to mentioning the jurisprudential rules related to the 
category, and then the graduation of the provisions of acts of worship and 
transactions in its first two sections. 
The results of the study are different, the most important of which is that the mind is 
not limited to knowing the minutes of science and mastery, or intelligence and skill 
acquisition, and that psychological measurements and tests to determine mental age 
are not enough to judge the individual by commissioning. Down syndrome 
individuals are not charged. They are of two types: A non-qualified class that is not 
qualified to perform, nor have the right to worship.Their actions are not accepted. 
Another distinctive class with a limited capacity, to accept their worship and ordered 
them to perform, and their actions are acceptable. 

The study also recommends a study of a special sample of Down Syndrome patients 
who are close to the mentally ill levels of slow learners. 
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ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له، أعمالنا

  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم  ،ال شريك له
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  بعد  أما

على أسس ف ،على أعلى قيم اإلنسانيةإن من املعلوم ضرورة اشتمال الشريعة اإلسالمية ف
مبدأ التيسري ورفع العنت واحلرج بنت ركنا عتيدا وسرحا ميداش M ² ± ° ¯ ®

³L)ا متعلقا بذوي  ،)233:البقرةالعقولفكان خطا نِالسةي، وألجل  ،ةواألجسام السوي
ومعرفة كمال استواء البدن بتمام  ،الرشدو التمييز ذلك أناطت معرفة اإلدراك العقلي بسن

  . دواألش البلوغ
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  ÄL )العقل وبفقد، فهي أشرف املقاصد وأمسى الغايات  )٧٢: األحزاب رمها آخرون مع ح
  .يف اجلنس واملظهر ميعاستواء اجل

  

  :إشكالية املوضوع  -  أ
العارض املوجب  الذهين اإلشكال يكمن يف وجود اخللل نّفإ ،املوضوع بوولوجا يف لُ    

فال ميكن واحلال هذه أن جيعل ، خلروج احلال اإلنسانية من النمط الصحي الطبيعي إىل غريه
فبلوغ الفرد ، حاب املتالزمة من ذا القبيلوأص، البلوغ إيذانا بدخول الفرد حيز التكليف

  .منهم ال يعد إيذانا بتكليفه؛ وذلك لوجود اخللل يف بنيتهم العقلية على سبيل التأبيد
الضوابط اليت إن حتققت كان وما  الشروط املعتربة لكون الفرد عاقال عقال تكليفيا؟فما هي 

والواجبات؟ وما مدى االعتداد بالصادر وما هلم وعليهم من احلقوق  فا؟الفرد منهم مكلَ
  عنهم من القول والفعل؟

  

  :ومن التساؤالت الفرعية لإلشكالية
 م خبطابه وثبوت األهلية ألفراده؟ما هو مقصد الشرع يف تعيني احملكوم عليه  
 ُاخلطاب وتصحيح النيات؟ و التكليف امة وفهمنيط التكليف بالقدرة العقلية التوهل أ

  رة على التعلم واكتساب املهارات؟هو منوط باملقد وأ

                                                             
 مناط هي اليت املرتبة بلغ هل شخص كل عقل بأن العلم تعذر، األشخاص يف العقول تفاوتت وملا: "قال التفتازاين  1

 وذلك واملشقة؛ السفر يف كما، حكمه مقام الظاهر للسبب إقامة البلوغ بوقت املرتبة تلك الشارع فقدر التكليف؟
، اجلزئية باإلحساسات احلاصلة التجارب متام على بناء، الوقت ذلك يف وأسبابه العقل كمال شرائط حلصول

، )د ط(، )مصر(مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح، "اجلسمانية القوى وتكامل الضرورية، واإلدراكات
  ).114: (وينظر لبيان القاعدة ص). 2/319(
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 ت الذكاء حبقيقة قيام وصف العقل؟ما مدى ارتباط قياسا كتفى باالختبارات أي
 يف إثبات التكليف؟ واخلربة الطبية احلديثة

  غويلال أو، فلسفيال ؟قرب لضبطهأما هو العقل املقتضي للتكليف؟ وأي احلقائق ،
 ؟الطيب أو، النفسي أو ،األصويل أو، الشرعي أو

 ما مدى اكتمال نضج عقل املميز؟  
  هل للبلوغ بعالماته املعروفة كاالحتالم مثال تأثري يف النضج العقلي؟ وملاذا عد 

 البلوغ فاصال بني التكليف واملؤاخذة وبني عدمهما؟
 ؟يف أفراد املتالزمة ومقتضياته التكليف ما مدى توفر وحتقق مقاصد 

  

  :أمهية املوضوع  - ب
قت أذهان ذوي املصابني روأَ، البحث قضية معاصرة شائكة أعيت أفهام املختصنييعاجل      

مع ما ، احلكم على الفرد بتوجه اخلطاب التشريعي اإلهلي إليه وإلزامه مبقتضاه فإنّ، واملبتلني
 ،املختلفة ذو شأن وأثر بالغ يف جوانب احلياة، يترتب على تسويته بالسليم غرما وغنما

مما آل لكثري  ،وجود خلل واضح يف تفسري ماهية العقل وإطالقات التكليف أضف إىل ذلك
  .من االضطرابات العلمية اليت تظهر يف بعض الكتابات والفتاوى

 ؛وكذلك فإنه ال خيفى طغيان حجم مشكلة اإلعاقة مع التزايد الرهيب يف أعداد املصابني
  .ألسباب سيتم اإلشارة لبعضها

تشكل  ،من جممل اإلعاقة% 80ىل أن اإلعاقة العقلية تشكل إات وتشري اإلحصائي ،هذا
إذ يولد  ؛فهي على هذا أكثر اإلعاقات وجودا وأسرعها انتشارا ،منها %10متالزمة داون 

 600أي مبعدل والدة لكل  ،مولود مصاب باملتالزمة 5000مولود إىل 3000كل عام 
  1.والدة طبيعية

                                                             
تنمية املوارد ( :وحدة البحث ،طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :خرباش هدى: ينظر  1

مقدمة يف " :منشور ضمن كتاب حبث، اإلعاقة العقلية :فاروق الروسان ).8( ،)2015( ،2جامعة سطيف ،)البشرية
 ،)2007ـ1417(1ط ،)عمان األردن(دار الفكر ناشرون وموزعون ، "تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة

  .)155ـ154(
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لتربو سنة  2008سنة  ألف حالة 25ت أكثر من فقد سجل ،أما يف بلدنا الكرمي اجلزائر
 1.ات وزارة التضامن الوطينئيألف حالة وفق ما تشري إليه إحصا 30عن  2013

  .ز لصرف اهلمة لبحث هذا املوضوعحفِّكفيل وم بله اجلميع ،كروال خيفى أن بعض ما ذُ
  

  :أسباب اختيار املوضوع  - ت
 فأما األوىل، الذاتية واملوضوعية الدوافع واألسبابأدى إىل اختيار هذا املوضوع جمموعة من 

  :من أمههاف
 رغبيت يف إضافة ملسة جديدة يف الفقه اإلسالمي. 
 ؛ إذ يعرف كل من عايشهم دماثة أخالقهم "مبتالزمة داون"جايب باملصابني  إع

 .وصفاء قلوم وصدق ألسنتهم
 تمع خدمةمباشرة دافع الرغبة يف حبث قضية فقهية معاصرة ختدم ا. 

 :وأما املوضوعية فهي
 وأبغي هلا حال تساؤالت راودتين حول إشكالية املوضوع. 
  يدل بعضها على عدم تصور صحيح ، يف املسألةاألحكام وجود فتاوى متضاربة

 .للقضية
 خدمت عني املسألة ـيف حدود اطالعي  ـ شاملة عدم وجود دراسة سابقة.  

    

  :يهدف هذا البحث إىل :أهداف املوضوع  - ث
 ومقاصد ، ماهية العقل املشترط يف التكليف( حتقيق مقصد الشرع يف متعلق خطابه

 .)الشرع يف التكليف ومقتضياته

                                                             
 /اجلزائر-يف-منغويل-ألفhttps://www.echoroukonline.com/25- :ينظر موقع جريدة الشروق 1 

 :وموقع فيتامني دز .22/09/2008: منشور بتاريخ مقال،  
https://www.vitaminedz.com/مرض تعاين طفل-100-000-عائالت 

/Articles_18300_2471055_0_1.html  مقال منقول من موقع جريدة السالم: 
http://essalamonline.com/  ،مل ،)02/01/2017: (تاريخ االطالع .07/10/2013 :منشور بتاريخ

  .بعد البحث وزارة التضامن الوطين أجد اإلحصاء يف موقع
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  يف ظل أحكام " متالزمة داون"التكييف الشرعي األصويل لقدرات وخصائص فئة
 .األهلية ومسائلها

 لتخريج الفروع عليها ؛السعي يف تأصيل قواعد للحكم على اإلعاقات الذهنية. 
  وما هلم من  ،من الواجبات الشرعية" متالزمة داون"اإلسهام يف بيان ما على فئة

 .احلقوق املرعية
 خاصة" متالزمة داون"وفئة  ،عامة اجات اخلاصةحماولة خدمة ذوي احل. 
 اإلجابة عن التساؤالت الشرعية للمجتمع حول هذه الفئة. 
 ا ألحوال اخللقها للعنت واحلرج ما أمكنودفع ،إبراز حماسن الشريعة يف مراعا. 
  

  :الدراسات السابقة  - ج
نال موضوع اإلعاقة اهتماما بليغا وحيزا كبريا يف األحباث العلمية على املستوى  لقد    

إذ كثرت البحوث  ؛ومل يكن اجلانب الشرعي مبعزل عن هذا ،العاملي يف شىت التخصصات
أحباث تكلمت عن حقوق : تلكم اجلهود قسمني أن تقسموميكن ، حوهلا فيه والدراسات

مقارنة مع غريه من الديانات  ،إبراز حماسن اإلسالم يف مراعاامع املعوقني يف الشريعة 
وأخرى حاولت إبراز أحكام ذوي  ،أو حىت بالقوانني الوضعية املعاصرة ،واملعتقدات
 مظاا من يف عوارضهاو أحكام األهلية دراسة مباحثإما جبانبها األصويل ب ،اإلعاقات

م ــكالصأو بشقها الفقهي بتتبع كالم الفقهاء يف أفراد اإلعاقة  ،كتب األصول
  .وهذا القسم أقرب نوعا ما إىل حبثي ،وحنو ذلك م، واانني واملعتوهنيــوالبك

  :فمن القسم األول على سبيل التمثيل ال احلصر

 رسالة دكتوراه غري  ،ملصطفى أمحد القضاة حقوق املعوقني بني الشريعة والقانون
نوقشت بدار احلديث  ،حتت إشراف األستاذ الدكتور عمر اجليدي ،منشورة
 ).1412/1992( ،اململكة املغربية ،الرباط ،احلسنية

 جلمال مثقال مصطفى  تربية املعوقني يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف
 ،لبات درجة املاجستري يف التربيةقدمت هذه الرسالة استكماال ملتط ،مــالقاس
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بإشراف الدكتور شفيق فالح حسان  ،ختصص علم النفس التربوي جبامعة الريموك
 1.اطلعت على مقدمتها، )غري منشورة( )1989( :سنة

 يربو عن مائة كتيب منشور  ،للدكتور مصطفى بن محزة حقوق املعوقني يف اإلسالم
 ).1431/2010(2ط ،)الرباط(طبع مطبعة طوب بريس ،صفحة

 كتيب صغري من عشرين  ،للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق املشوق يف أحكام املعوق
 ).د ط(نشر مركز البحث العلمي التابع جلمعية إحياء التراث الكويتية  ،صفحة

 تأليف الدكتور موسى البسيط حقوق املعوقني ورعايتهم يف الشريعة اإلسالمية، 
مركز الدراسات املعاصرة بأم نشر  ،كتيب يزيد على أربعني صفحة

 ).1420/2000( ،)فلسطني(الفحم
 إصدار دار البخاري  ،لعلي بن إبراهيم الزهراين حقوق املعاقني يف التربية اإلسالمية

 .مل أطلع عليها ،)1419( ،)املدينة املنورة( للنشر والتوزيع
 يقع يف مائة كتاب  ،إعداد عبد اإلله بن عثمان الشايع آراء ابن تيمية حول اإلعاقة

 ،)1420/1999(1ط ،)الرياض(مخسني صفحة من نشر دار الصميعيووبضع 
  ننشر صاحبها إىل حد اآل ،وهو ضمن سلسلة آراء العلماء املسلمني حول اإلعاقة

 .األخري منهاو األول  وقد اطلعت على ،آراء ابن قدامة وآراء ابن القيم
  ا ومقاصدهارعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبويةللدكتور قطب  مستويا

دار ابن  ،منشور ضمن كتاب أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية ،الريسوين
قام املؤلف جبمع أحباثه املعروضة على ، )1432/2011(1ط ،)بريوت(حزم

  .مؤمترات فقهية دولية

ا ال خترج عما وصفومجيع ما نإذ قامت بإبراز حقوق  ؛به إليه من حبوث ومثيال
 ،يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وكالم العلماء ومعامل التربية والتأهيل ،عوقني املختلفةامل

  .مقارنة مع الديانات والقوانني والتشريعات والقرارات الدولية

                                                             
  .كل ما مل أطلع عليه فلعدم متكّين من احلصول عليه 1
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  :فالذي وقفت عليه ،أما القسم الثاين

 لسيف بن سعيد بن مرشد  األحكام الفقهية املتعلقة مبتالزمة داون يف غري العبادات
أشرف عليها الدكتور عقيل بن عبد الرمحن  ،غري منشورة رسالة ماجستري، املطريي
مل أطلع  ،)1433( ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،العقيل
والظاهر من عنواا أا ، وجودها حىت أكملت كتابة األطروحةومل أعلم ب ،عليها

 .ات بالكليةأمهلت جانب العباد
 رسالة دكتوراه غري  ،لسري إمساعيل سليم زيد أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي

تقدم ا صاحبها إىل  ،األستاذ الدكتور حممود عبد اهللا العكازيبإشراف  ،منشورة
قام  ،)1412/1992(جامعة األزهر  ،كلية الشريعة والقانونب قسم الفقه املقارن

 ،عقلية كاجلنون :أحكام األهلية بتقسيم اإلعاقة ثالثاصاحبها بعد الكالم على 
 ،فيهم املذاهب األربعةذاكرا ما ألفاه ألهل  ،فجسدية كالعرج ،وحسية كالصمم

 .مرتبا ذلك على املعهود من الترتيب الفقهي
 لصاحبها  دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون املصري :أحكام املعاقني

بقسم الشريعة  رسالة دكتوراه غري منشورة ،بإشراف ،ةحممد مسري أمحد عطي
وقد سار صاحبها بعد التكلم ، )2008(جامعة القاهرة، كلية احلقوق، اإلسالمية

بعرض األقوال وأدلتها مع  ،سري سابقه ـتارخيها وأسباا وأنواعها  ـ عن اإلعاقة
 .إال أنه مل يتعرض للعته مقتصرا على اجلنون كإعاقة عقلية ،مناقشتها

 دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والتشريع : أحكام ذوي االحتياجات اخلاصة
بإشراف  ،رسالة ماجستري غري مشورة ،لغادة حممد عبد الرحيم حممد الوضعي

املنيا سنة نوقشت يف كلية دار العلوم جبامعة  ،الدكتور حممد شرف الدين خطاب
اقتصرت صاحبة األطروحة على أحكام األعمى واملقعد واألخرس كما  ،2007

 .تشري املقدمة
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 دراسة تطبيقية على العبادات :أحكام ذوي االحتياجات اخلاصة يف الفقه اإلسالمي 
لصاحبها أمحد عبد اهللا حممد ـ وهو من ذوي احلاجات اخلاصة ـ رسالة ماجستري 

 2017.1قدمت بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة سنة  ،غري منشورة
 للدكتورة  اصة باملعوقني يف الفقه اإلسالمياخل )األحوال الشخصية( أحكام األسرة

، )2010( 65 :العدد، مقال منشور مبجلة كلية التربية األساسية  ،هيفاء الزبيدي
حلكم تعرضت صاحبة املقال ، )200ـ175:ص(جامعة بغداد  الصادرة عن

 .سائرة على ج من سبقها ،نكاح وطالق وحضانة ونفقة وإجهاض املعوق
 للدكتور عبد املؤمن شجاع الدين يعة والقانون اليمينأحكام املعوق ذهنيا بني الشر، 

حبث صاحبه املسؤولية ، 2011منشور مبوقع مؤسسة البيت القانوين سنة  مقال
 . كالم الفقهاء والقانون اليمينمقارنا بني ،اجلنائية وأحكام الوالية والنكاح

 مقال  ،للدكتور حممد بن إبراهيم النملة دراسة فقهية مقارنة :تطبيق احلد على املعاق
 ،منشور حبولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

حبث فيها أحكام احلدود على ، )376ـ341:ص( ،)2011(، )21ع/7م(
 .معروضة وفق املنهج املقارن بني املذاهب األربعة ،جسديا وحسيا وعقليااملعوقني 

 تنظيم مؤسسة حممد بن  . أحباث امللتقى الشرعي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة
  1437حمرم  16ـ15(سلمان اخلريية مبركز امللك فهد الثقايف ـ الرياض 

حوث يتبني من االطالع على ملخصات الب، )2015أكتوبر 29ـ28: املوافق ل
وحبث أحكام األهلية  ،أا ال خترج عما سبق من إبراز عناية اإلسالم باملعوقني

 .والفقه

نحصر يف الكشف عن األحكام ي على هذه األطروحات واألحباث أن عملها واملالحظ
سواء أكان ذلك ضمن احليز اإلسالمي  ،مع مقارنتها الفقهية واألصولية املبثوثة يف التراث

                                                             
  .القاهرة جامعةاألطروحتني ولكين منعت من دخول حاولت احلصول على   1
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وكل هذا جهد  ،ث بعض املسائل املعاصرة املستجدةمع حب ،من قوانني وضعيةأم خارجه 
  .قد استفدت منه كثريا جبار

  :والذي ميتاز به هذا البحث
 الشروط  وبيان ،)العقل التكليفي( حماولة حتقيق مفهوم العقل املشترط يف التكليف

عاقال مكلفا؟ إذ ال ميكن عند حصول اخللل  دستوفيت يف الفرد عاليت مىت ما اُ
العقلي االعتماد على ما وضعه الشرع من عالمات وأمارات على ولوج املرء حيز 

وال بد كذلك من إعمال وتفعيل مقاصد الشرع يف التكليف ومقتضياته  ،التكليف
وما حيصل الفهم  ،القضية بوهذان األمران مربط الفرس ولُ ،بعد حتديدها

1.بله األمراض النفسية والعقلية ،تخريج على كل أنواع املرض العقليالاع ستطوي 
 جمموعا يف حمل واحد ،ضبط إطالقات التكليف وبيان املترتب عنها. 
  من حيث مباحث التكليف واألهلية ـمتالزمة داون  ـاالعتناء بفئة خاصة، 

 .واألحكام األصلية والفرعية
  املتعلقة بالفئةحماولة تقعيد بعض القواعد الفقهية. 
 اإلميانية والطبيةالقضايا بعض ك ،تطرق إليهمعاجلة بعض القضايا مما مل ي. 

  

  

  

  

  

                                                             
به على ـ غري منشورة ـ قام صاحبها ببعض ما نكتابة األطروحة اطلعت على رسالة ماجستري إمتام بعد   1

األمراض النفسية بني ( :موسومة ب ،إال أا تتعلق باألمراض النفسية وأثرها يف املعامالت واجلنايات ،ضرورته
لعمرو حممد  )عوارض األهلية والتفسريات الطبية املعاصرة وأثرها على األحكام الفقهية يف املعامالت واجلنايات

والدكتور حممد صفوت  ،بإشراف الدكتور عطية عبد املوجود إبراهيم الشني ،بد ايد الطنبداوياهلادي ع
تقدم ا صاحبها إىل قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون  ،والدكتور كمال عبد العظيم العناين ،إبراهيم حممد

  .)2012( جبامعة األزهر الشريف سنة
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   :يف البحث املعتمد املنهج  - ح
   :اعتمدت يف هذا البحث املناهج اآلتية

  وخصائصها " اونمتالزمة د"املعلومات واحلقائق حول فئة  عرضل ؛الوصفياملنهج
 .املسائل األصولية والفقهيةاملعرفية واجلسمية؛ وكذا لتصوير 

  ي وناقصي األهليةميدع؛ لتتبع كالم الفقهاء حول االستقرائياملنهج.  
  وربط  ،قصد تفسري أحكام التكليف ومقاصده يف الشريعة اإلسالمية ؛التحليلياملنهج

 .والستنباط األحكام الشرعية بناًء على النتائج السابقة ؛ذلك خبصائص الفئة
  يف مقابلة املذاهب واآلراء املقارناملنهج. 

  

  :وهي كاآليت :منهجية البحث  - خ
 وهو  ،اعتمدت يف كتابة اآليات على برنامج مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب

 1.على قراءة عاصم من رواية حفص
  لغريها  فإن مل يوجد فأعزو ،األصول الستة واملوطأ منألتزم ختريج األحاديث واآلثار

 .الصفحةو، مث اجلزء فرقم احلديث ،اإن وجد الكتاب والباب ذاكرا، بال استيعاب
 اعتمدت يف بيان درجة احلديث أو األثر على أقوال أهله من املتقدمني واملتأخرين ،

فإن مل أجد كالما ألهل  ،كتاب يشترط صاحبه الصحة تصحيحالوأعترب العزو 
 .الدرجةيف بيان  ـما أستطيعه  ـالصناعة اجتهدت 

  والغالب أنه صحيح البخاري ،املعزو إليها نت لفظ أول املصادر احلديثيةاملأورد يف. 
 بالعزو للصحيحني فالسنن األربع مث غريها من املصادر إال إن كان احلديث  أبتدئ

مثل أن يكون احلديث يف املوطأ ومن طريقه ، به فأبتدئأُخرج من طريق أحدها 
 2.أخرجه البخاري فمن بعده

                                                             
ومل أعتمد على ، )1426(اإلصدار األول ،املدينة النبوية ،من إصدار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  1

  .برنامج رواية ورش عن نافع لكونه نسخة جتريبية قد ال ختلو من أخطاء
  ).21، 17: (انظر مثال ص  2



 [ ز]
 

 مواطن اإلمجاع واالتفاق مبينا ،حبث املسائل الفقهية بتصوير املسألة أبتدئ يف، 
وتارة  ،مقسما ذلك حسب األقوال ،مث أورد األقوال يف املسألة ،وحمررا حمل الرتاع

عا بِتم ،ستدل هلم اأو ما ميكن أن ي ،مث أهم األدلة اليت استدلوا ا ،حسب املذاهب
 استخراجإذ املقصود  ؛كل هذا مع اإلجياز ،ذلك مبحصل املسألة فسبب اخلالف

فإن هلذا مظانه يف كتب الفقه العايل  ،املسائل ال اإلفاضة ببحثها ذاا منحكم الفئة 
 .واملذهيب

 وهذا إذا  ،بذكر تصوير املسألة والتخريج عليها الفقهية أكتفي يف بعض املسائل
 .ج على اخلالف فيهاخرأو كان حكم الفئة ال ي ،كانت من قبيل املتفق عليه

 ناقال كالم أئمتها يف  ،مقدما مصادرها ،ألتزم ذكر آراء املذاهب األربعة يف الفقهيات
إذ فيها بيان للمشهور واملفىت به  ؛ومشريا إىل املراجع املتأخرة ،الغالب ضمن اهلوامش

 .أحيانا مع إيراد أقوال الصحابة ومذاهب السلف ،ةبأخر
 يف جمموع  موحدةاستعمال، وفق منهجية أول  رجعاملصدر أو املمعلومات ذكر أ

 .الدراسة
 فعلى حسب ترتيب  ،أرتب الكتب يف اهلامش على حسب الزمن إال يف الفقهية منها

 .مث كتب املذاهب األخرى ،بادئا باملتقدم فالذي يليه ،املذاهب األربعة
 إذ املصادر أجنبية يف الغالب ؛كتب الطب والنفس مراجع أعترب مجيع. 
 مع إعادة صياغتها يف  ،ليس يل يف األحباث الطبية والنفسية إال مجع املادة العلمية

مبقيا على بعض املصطلحات الضرورية وبعض الصيغ  ،قالب يفهمه غري املختص
 .ـركيكة  كانت ولوـ والتراكيب 

  صلى اهللا عليه  ـأترجم جلميع األعالم الواردة أمساؤهم يف املنت خال صحابة النيب
 .ومن من األعالم على قيد احلياة ـوسلم 

 وعذري أنه راجع ، سيلحظ القارئ عدم تناسق حجم الفصلني وبعض املباحث
أو ، أو لقلة مادا العلمية، ككون بعض املباحث خارج التخصص، ألسباب علمية
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على نظريه كما ال خيفى أن الفصل التطبيقي سريبو ، لعدم اقتضاء البحث التوسع فيها
 .النظري؛ لسعة األحكام الفقهية املتعلقة بالفئة

 لقضايا وفوائد ومرادي أنه جامع ، "اجلامع"عنونت مبحثا وبعضا من املطالب بـ
ومسائل ال تندرج حتت ما سبق؛ اقتداء واقتفاء ملنهج أئمتنا املالكية خبتم مصنفام 

 1.بذلك الفقهية
  وأضفت فهرسا للمصطلحات ، يف األطروحاتقمت بإجناز الفهارس الفنية املعتادة

  .اليت مت تعريفها وآخر للصور واألشكال
  

  :وهي على النحو اآليت :ةاخلطـ  -  د
 ...األهداف، أسباب اختيار املوضوع، اإلشكالية: املقدمة

 .مكانة املعوقني يف اإلسالم :متهيد
  .واألهلية يف الفقه اإلسالمي متالزمة داون: )نظريال( األول الفصل   

  .تصنيفاا وخصائصها :اإلعاقة العقلية :متهيد         
  .ـ تعريفها وأنواعها وخصائصها ـ متالزمة داون: املبحث األول     

  . وأسباب حدوثها" متالزمة داون"تعريف : األول املطلب              
  ".                       متالزمة داون"أنواع : الثاين املطلب              
  ".     متالزمة داون"خصائص فئة  : الثالث املطلب                  

  

  .األهلية يف الفقه اإلسالمي: الثاين بحثامل      
       .واملكلف التكليف :األول املطلب               
  .أهلية الوجوب واألداء: الثاين املطلب               
  .األهلية عوارض: الثالث املطلب               

                                                             
 سلك يف نظمها ميكن ال متباينة اوأحكام مفترقة اأنواع لتضمنه تأليفه يف مالك اخترعه مما اجلامع" :ابن بزيزةقال   1

 :ت ،روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني، "قبله عهدي مل امسلك للعلماء فطرق ا،جامع مساه اكتاب هلا فجمع واحد،
    )2/1443(، )1431/2010(1ط ،)بريوت(دار ابن حزم ،عبد اللطيف زكاغ
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  .ومقتضياته مقاصد التكليف: الرابع املطلب               
  ".متالزمة داون"هلية فئة العقل وأ: اخلامس املطلب               

  ".متالزمة داون"األحكام الفقهية لفئة : )تطبيقيال( الثاين الفصل    
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       :صعوبات البحث  -  ذ
مث بفضل اهليئة القائمة على مشاريع الدكتوراه وأخص منهم  ،اهللا عز وجل بعون    

جهدا يف توفري املراجع اخلاصة  اوإذ مل يألُ ،الفاضلني وكذا بعون أبوي ،األستاذة املشرفة
   .والذي كان هاجسا يل يف البداية ،باجلانب الطيب والنفسي لذوي املتالزمة

عدا ما خيص سفري  ،فقد مت إجناز هذا البحث دون صعوبات كبرية معيقة للبحث ،وعليه
من جهد  خال ما ينال أي باحثو ،الع بله احلصول على بعض املراجعملصر ومنعي من االط

                          1.سمِيستطَاع العلْم بِراحة اجل الَو ،عناءو

وهو ذو الفضل واإلحسان أن جيعل هذا العمل  ـعز وجل  ـ فاملؤمل من الباري ،وختاما
 صرح اجلامعةولبنة مباركة يف  ،وغرسا طيبا يف جنان الفقه اإلسالمي ،خالصا لوجهه الكرمي

وعلى آله وصحبه الغر  ،وصلى اهللا على نبينا حممد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،ةاجلزائري
 .واحلمد هللا رب العاملني ،امليامني

                                                             
باب أَوقَات  ،املساجد ومواضع الصالة كتاب ،أخرجه مسلم يف الصحيح، من مقول اإلمام حيىي بن أيب كثري  1

  ).1/428(، )175: (األثر، الصلَوات الْخمسِ



  

  

  

  

  : متهيد

 مكانة املعوقني يف اإلسالم
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وكمال تدبريه وسعة رمحته ، لق اهللاإن مما جيب اإلميان به على كل مسلم حسن خ
Mx w v  u ty  }    | {     z : يقول رب الربيات، وعظيم عدله بني خلقه

 ~L )وقال عز وجل ) 7:السجدة:  M @ ?  > =    <  ; : 9 8 7

  I H G F E D C B AL )وقال سبحانه )8 -6: االنفطار:  M . - , +

 1   0 /L )يف غريها من اآليات الدالة على عظيم املنة واإلنعام على الكون  )4: التني
  .   واإلنسان

العقل به اإلنسان من بني احليوان من  صوذلك إشارة إىل ما خ" 1:الراغبقال 
  2".العامل وانتصاب القامة الدالة على استيالئه على كل ما يف هذا والفهم،

أحسن كل شيء حسنه، ألنه ما من شيء خلقه إال وهو مرتب  " :3الزخمشريوقال 
على ما اقتضته احلكمة وأوجبته املصلحة، فجميع املخلوقات حسنة وإن تفاوتت إىل حسن 

  4".وأحسن

                                                             
من أذكياء ، احملقق الباهرو العالمة املاهر، امللقب بالراغب حممد بن املفضل احلسني بنأبو القاسم : الراغب األصبهاين 1

حماضرات ( ،)املفردات يف غريب القرآن: (منها وله تصانيف كثرية ،بغري فن من العلوم لمم ،واألدباء املتكلمني
: ياقوت احلموي: تنظر ترمجته). 403(أو ) 402: (سكن بغداد وتويف سنة، )الذريعة إىل مكارم الشريعة(، )األدباء

، )بريوت( دار الغرب اإلسالمي ،إحسان عباس :ت ،)إرشاد األريب إىل معرفة األديب( معجم األدباء
مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنؤوط وآخرون: ت، سري أعالم النبالء :الذهيب). 3/1156(، )1414/1993(1ط
أمحد األرناؤوط وتركي  :ت، الوايف بالوفيات :الصفدي). 121ـ18/120(، )1405/1985(3ط، )بريوت(

 ).13/29(،) 1420/2000(1ط، )بريوت( دار إحياء التراث ،مصطفى
 ).693(، )1412(1ط) بريوت(الدار الشامية ،دار القلم، صفوان عدنان الداودي: ت، املفردات يف غريب القرآن 2

واسع العلم كبري كان ، املعتزيل املفسر اللغوي النحوي، ، أبو القاسم الزخمشريحممود بن عمر بن حممد :الزخمشري 3
ـ 467(، )الفائق يف غريب احلديث( ،)الكشاف يف تفسري القرآن: (ومن مصنفاته، الفضل متفننا يف علوم شىت

حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  :ت، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك :ابن اجلوزي: تنظر ترمجته). هـ538
، معجم األدباء: ياقوت احلموي). 38ـ18/37(، )1412/1992(1ط، )بريوت( دار الكتب العلمية ،القادر عطا

، )بريوت( دار الكتاب العريب ،عمر عبد السالم تدمري ،الكامل يف التاريخ :ابن األثري). 2691ـ6/2688(
 ). 9/130(، )1417/1997(1ط
  ).3/508( ،)1407(3ط ،)بريوت( دار الكتاب العريب ،عن حقائق غوامض الترتيل الكشاف 4
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  1.»نسح اِهللا لقِخ لَكُ إنَّ «: وجاء يف احلديث

بذة كان لزاما ذكر ن، وقبل الشروع يف بيان موقف الشرع اإلسالمي إزاء مشكلة اإلعاقة
خمتصرة عن تعامل احلضارات اإلنسانية مع اإلعاقة؛  قصد إبراز حماسن اإلسالم عند حلظ 

  :أورد تعريف اإلعاقة ويف البداية، الفارق
  

  :قوعاإلعاقة واملُ تعريف .1

وائق ومنه ع، إذا حبسه وصرفه وثبطه عن الفعل :قاوعويقا وعاق تاعت قعو عاق من: فلغة
عن طريق  املثبطني الصارفني :أي )١٨: األحزاب( M O N    M LL  :الدهر وقوله تعاىل

وإليه يرجع فروع الباب  ،قِّالعني والقاف أصل واحد يدل على الش" :2قال ابن فارس ،اخلري

                                                             
تبِع رجلًا من ثَقيف، حتى هرولَ في  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي  « عن أبيه ريدعمرو بن الشجزء من حديث  1

تصطَك و يا رسولَ اِهللا إِني أَحنف: ف الرجلُ عن ركْبتيه فَقَالَفَكَش: قَالَ ،" ارفَع إِزارك: " أَثَرِه، حتى أَخذَ ثَوبه، فَقَالَ
ايتكْبر. لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسفَقَالَ ر " : نسلَّ حجو زلْقِ اِهللا عقَالَ" كُلُّ خ : ري لَمو هارإِزلُ إِلَّا وجالر كذَل

هاقَيس افص19475: (وحديث) 32/221(، )19472: (رواه أمحد يف مسنده حديث. »حىت مات إِلَى أَن( ،
باب بيان مشكل  ،والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار). 2/54(، )829(واحلميدي يف مسنده حديث ). 32/223(

، )1708(حديث رقم ، هو من العورة أم ال وسلم يف ذكر الفخذ هلما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وانظر إحتاف اخلرية املهرة يف ) 316ـ7/315(، )7241ـ7240(حديث ، والطرباين يف املعجم الكبري) 4/409(

، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، " رجال أمحد رجال الصحيح: " وقال اهليثمي، )4/516(، زوائد املسانيد العشرة
وقال ابن كثري يف ) 15623:جامع األحاديث(واحلديث صححه الضياء املقدسي ) 5/124(، )8524(يث رقم حد

وكذلك قال حمققو املسند واأللباين يف ، )4/239"(إسناده صحيح ومل خيرجوه): " 5200(جامع املسانيد والسنن 
 ).3/427(، )1441(السلسلة الصحيحة 

كان : "عنه الذهيبقال ، نزيل مهذان املالكي اللغويالقزويين،  أمحد  بن فارس بن زكريا  أبو احلسني: ابن فارس 2
مناظرا متكلما على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، مجع  ،رأسا يف األدب بصريا بفقه مالك

امل (، )مقاييس اللغة: (ومن مصنفاته) .390(وقيل ) 395: (تويف سنة". إتقان العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر
، معجم األدباء: ياقوت احلموي). 14/274(، املنتظم :ابن اجلوزي: تنظر ترمجته). فقه اللغة(، )يف اللغة

، )بريوت(دار صادر  ،إحسان عباس :ت، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان ).418ـ4/410(
   ).120ـ1/118(، )1994(1ط
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والفاعل منه  .اسم صنم: وقعيعوق الناس عن اخلري، وي: قةوق وعوورجل ع ،1"بلطف نظر
عائق ومعيق واملفعول ماملصاغ من عاق الثالثي وقع، ومعقو املصاغ من عوال يقال  ،قو

)إال ما ورد يف معجم اللغة العربية ، يف املعاجم العربية )أعاق(لعدم وجود فعل  )عاقم
أنه من إحداثهم  ـواهللا أعلم  ـويبدو " اسم مفعول من أعاق: عاقم: " هلماملعاصرة من قو

  2.والنظر البحث من ملزيد فيحتاج
كل قصور جسمي أو نفسي " وهي ، داللة جديدة معاصرة ذوولفظ اإلعاقة مصدر حمدث 

وجيعله قاصرا عن  ،قيام الفرد بواجبه يف اتمعميثل عقبة يف سبيل ، لقيقلي أو خأو ع
حالة احنراف  "أو هي ، 3" األفراد األسوياء الذين يتمتعون بصحة األعضاء وسالمة وظائفها

مما ينجم عنه حاجات ، لقي أو التعلميأو تأخر يف النمو اجلسمي أو النفسي أو العقلي أو اخلَ
   4". فريدة تقتضي من اتمع تقدمي خدمات خاصة لرعايتها

                                                             
، ع ق :مادة ،)1393/1979(1ط ،)دمشق(دار الفكر ،عبد السالم حممد هارون :ت ،معجم مقاييس اللغة 1
)4/3.(  
 ،)1987(1ط ،)بريوت(دار العلم للماليني ،رمزي منري بعلبكي :ت ،مجهرة اللغة :أبو بكر بن دريد األزدي: ينظر 2

 ،)بريوت( مؤسسة الرسالة ،زهري عبد احملسن سلطان :ت ،جممل اللغة :فارسأمحد بن ). 2/944( ،ع و ق :مادة
 ،عوق :مادة ،املفردات يف غريب القرآن :الراغب األصبهاين ).1/637( ،ع و ق :مادة ،)1406/1986(2ط
 :الفريوزآبادي). 10/280( ،عوق :مادة ،)1414(3ط ،)بريوت(دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور .)597(

 ،ع و ق :مادة ،)1426/2005(8ط ،)بريوت( مؤسسة الرسالة ،حممد نعيم العرقوسي :ت ،القاموس احمليط
، ع و ق: مادة، )د ط(، )اإلسكندرية( دار اهلداية ،تاج العروس من جواهر القاموس :مرتضى الزبيدي). 913(
، )الرياض(عامل الكتب ، معجم اللغة العربية املعاصرة: أمحد خمتار عبد احلميد). 230ـ26/224(

دار طوب بريس ، حقوق املعوقني يف اإلسالم: بن محزة). 2/1577(، ع و ق: مادة، )1429/2008(1ط
 ).13(، )1431/2010(2ط، )الرباط(

ماجستري يف  ،رعاية املعاقني يف الفكر التربوي اإلسالمي يف ضوء املشكالت اليت يواجهوا: رائد حممد أبو الكأس 3
 ،)غزة( اجلامعة اإلسالمية ،كلية التربية ،حممود خليل أبو دف :إشراف ،)غري منشورة( بيةأصول التر

)1429/2008(، )30.( 
  ).30(، املرجع نفسه 4
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لفرد الذي ال يصل إىل مستوى األفراد اآلخرين يف مثل سنه بسبب عاهة هو ا قاملعو" و
  1".أو قصور يف مستوى قدراته العقلية، أو اضطراب يف سلوكه، جسمانية

 واستعمال مصطلح ألطف، غري أنه استقر بأخرة هجر هذا املصطلح لدى اجلهات املختصة
شعره اللفظ األول من معىن وذلك ملا قد ي، 3اخلاصة 2أصحاب االحتياجات بدله وهو

  4.تنقصي للموصوف به

عثمان بن أيب العاص الثقفي، أن النيب صلى اهللا عليه وقد تستفاد هاته التسمية من حديث   
: قال ".إين أجد يف نفسي شيئا يا رسول اهللا": قلت: قال .»أُم قَومك  «: وسلم قال له

"ادمث وضع كفه يف صدري بني ثَ فجلسين بني يديه ،"هندفوضعها يف  "حتول": مث قال ،يي
وإِنَّ فيهِم  ،ف، فَإِنَّ فيهِم الكَبِرييخفِّأُم قَومك فَمن أَم قَوما فَل«: ظهري بني كتفي، مث قال

                                                             
 ،)2005(1ط ،)مصر( املكتب اجلامعي احلديث ،التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة :حممد سيد فهمي 1
 ).29ـ28(
، ح و ج: مادة، مقاييس اللغة" (احلاء والواو واجليم أصل واحد، وهو االضطرار إىل الشيء :"ابن فارسقال  2
ومل أجد ) حوائج، حاجات، حاج(مجعها ، واحلاجة إىل الشيء الفقر إليه مع حمبته، وحاج يحوج احتاج، )2/114(

احلاجة تطلق على نفس االفتقار و، ولوإمنا أوردا جريا على املصطلح املتدا، وأخاهلا حمدثة" احتياجات"مجعها على 
أمحد بن  ،)263( ،حاج :مادة ،املفردات يف غريب القرآن :الراغب األصبهاين :ينظر. فتقر إليهوعلى الشيء الذي ي

  .)500ـ5/494( ،ح و ج :مادة ،تاج العروس :مرتضى الزبيدي ،)1/255( ،ح و ج :مادة ،جممل اللغة :فارس
ذوو  ،بطيئو التعلم، املعوقون عقليا ومسعيا وبصريا وبدنيا ،املتفوقون عقليا(  :األصناف التاليةويشمل هذا اإلطالق  3

 االجتراريون، املضطربون انفعاليا واجتماعيا، املضطربون سلوكيا وانفعاليا، صعوبات التعلم األكادميية والنمائية
، حقوق املعوقني يف اإلسالم: بن محزة :ينظر. فيالحظ أنه مصطلح أمشل وأعم من اإلعاقة ،))التمركز حول الذات(
سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة  :عبد الرمحن سيد سليمان ).29ـ28(، املرجع السابق :حممد سيد فهمي. )17(

  ).وما بعدها27(، )د ط( ،)القاهرة( مكتبة زهراء الشرق ـ املفهوم والفئات ـ
مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي " :منشور ضمن كتاب حبث ،التربية اخلاصة مقدمة عامة :مجال اخلطيب :ينظر 4

قطب  ).16ـ12( ،)1428/2007(1ط ،)األردن/عمان( دار الفكر ناشرون وموزعون ،"احلاجات اخلاصة
أحباث "ضمن كتاب حبث منشور  ،رعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبوية مستوياا ومقاصدها :الريسوين

 ).288ـ285( ،)1432/2011(1ط ،)بريوت( دار ابن حزم ،"اجتهادية يف نوازل عصرية
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الض يهِمإِنَّ فو ،ذَا احلَاملَرِيض يهِمإِنَّ فو ،يفإِعو ،ةذَا اجهدحو كُمدلَّى أَحص  فلِّ كَيصفَلْي
  1.»شاَء

اإلعاقة مما يندرج حتت ف، وإن كانت داللته اللغوية عامة »ذا احلاجة«: فقوله عليه السالم
  .هذا الشمول واهللا أعلم

  
  :تاريخ اإلعاقة .2

وهذا ، إن اإلعاقة مبفهومها الشامل قدمية قدم اإلنسان قبل دهور طويلة وحقب مديدة       
الذي أظهر شذوذات و، ما أثبته العلم احلديث بواسطة الفحص اإلشعاعي للمومياوات

   2.هيكلية تصاحبها اإلعاقات يف جمملها

اء املفاهيم طرة ونقوذلك تبعا لصفاء الف، الظاهرة ذهوقد تنوعت نظرة اإلنسان هل ،هذا
اتسمت بتباين املواقف  وميكن أن جنمل املسار يف ثالث مراحل ،والتنور بنور الوحي

  :وهي 3 ،والرؤى

املعوق صورة من صور التلبس  دوقد محلت طابعا غري إنساين؛ إذ ع: املرحلة املبكرة  -  أ
بله التحقري ، مما قد أفضى إىل التشاؤم والتطري ذه الفئة الضعيفة، الشيطاين والعقوبة اإلهلية

وأفضلهم حاال ، بل وصل احلال يف كثري من احلضارات إىل حد اإلبادة اجلماعية، واالزدراء

                                                             
كتاب ، وابن ماجه. )468ـ186( حديث ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام ،كتاب الصالة، رواه مسلم 1

، )16273(حديث ، وأمحد يف املسند). 2/125(، )987(حديث ، باب من أم قوما فليخفف، الصالة
  ).16277) (16276) (16275:(واألحاديث رقم) 26/202(
فاروق ). 17( ،)1997ـ1417(1ط ،)القاهرة(دار غريب  ،التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي: ينظر 2

 زسلسلة حبوث منشورة مبرك، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن .)153(، اإلعاقة العقلية :الروسان
  ).64( ،)1998( ،)جامعة عني مشس(دراسات الطفولة 

 ،)غري منشورة(دكتوراه يف الفقه املقارن  ،أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي :سري إمساعيل سليم زيد: ينظر 3
مجال مثقال  ).30(، )1412/1992( ،جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون، حممود عبد اهللا العكازي :إشراف

نصر  :إشراف ،)غري منشورة(ماجستري يف التربية ، تربية املعوقني يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف: مصطفى القاسم
 ).7ـ6(، )1989( ،جامعة الريموك، قسم التربية، العلى
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ة قيام حضارات تركت بصمتها ومل يشفع هلذه الفئة املستضعف، من كان أداة تسلية كاحليوان
كحضارة اإلغريق اليت قامت على آراء الفالسفة القاضية بتعظيم ، إىل زمان الناس اليوم

على  1وقد نصت نظرية أفالطون، اجلسد ولزوم تصفية اجلنس البشري من كل الشائبات
ومساعدة اتمع على التخلص ، لزوم السعي يف حتقيق جمتمع خال من املعوقني واملشوهني

أو ، وكان احلال كذلك فيما تالها من أمم وشعوب كالروم واجلرمان 2،منهم بكل الوسائل
أشار بعض الباحثني وقد ، والقانون الرومي وغريها 3،ما وضع من قوانني كشريعة محو رايب

إضافة من سطعت عليه أنوار النبوة وال بد من  ،بعض اتمعات الزراعية القدمية إىل استثناء
  4.آنذاك

 

                                                             
أثينا  كادمييةأ مؤسس  .م.ق 427 .ولد بأثينا يف حدود، يوناين فيلسوف رستون،أرستوكليس بن أ: أفالطون 1

: من مصنفاته، م.ق 347 تويف سنة  .والعلوم للفلسفة الغربية ضع األسس األوىلاو و  لسقراط  أشهر تلميذ ،للفلسفة
فتح اهللا حممد : ترمجة، قصة الفلسفة: ول ديورانت: تنظر ترمجته). اجلمهورية(، )القانون(، )عن سقراط الدفاع(

 ).55ـ5(، )1408/1988(6ط، )بريوت(دار املعارف، املشعشع
 فأصدرت قانونا يقضي بإعدام بعض فئات األطفال املعوقني واملصابني، وقد تبنت احلركة النازية بأملانيا هذه النظرية 2

أحكام  :: سري إمساعيل سليم زيد :ينظر. بأنواع من األمراض الوراثية؛ بغية احلفاظ على الساللة اجلرمانية نقية
وال تزال بقايا الرؤية تطبق  ).23ـ21(، التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 34(، املعوقني يف الفقه اإلسالمي

 .سيأيت حبثهاو، يف عصرنا يف بعض صور التعقيم واإلجهاض وحنوها
عرف  ،اإلمرباطورية البابلية وهو أول ملوك ،)العراق( بابل سادس ملوك )م. ق (1750 – 1792 :محو رايب 3

. مؤسس القانون الذي محل امسه وهو أول قانون بشري وصل إلينا، واإلدارية بالفطنة واحلنكة السياسية والعسكرية
   ).8ـ7(، )2007(1ط، )لبنان(دار الوراق، حممود األمني: ترمجة، شريعة محو رايب: تنظر ترمجته

مر ع :إشراف ،)غري منشورة(أطروحة دكتوراه ، حقوق املعوقني بني الشريعة والقانون: مصطفى أمحد القضاة: ينظر 4
مقدمة يف تأهيل ذوي : عاطف حبراوي ).24ـ19( ،)1412/1992( ،)الرباط(دار احلديث احلسنية ، اجليدي

 ):04/28/2011: (مقال منشور مبنتدى أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة بتاريخ، االحتياجات اخلاصة
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=7136. تاريخ االطالع :

)02/01/2017(.  

، رعاية املعاقني :رائد حممد أبو الكأس ).33ـ32(، أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي :سري إمساعيل سليم زيد 
  ).6ـ5(، حقوق املعوقني :بن محزة ).38(



7 
 

وهي مرحلة اتسمت بالعطف اإلنساين على فئات : مرحلة املنظور األخالقي  - ب
وكانت ، وخري عمل لنيل الزلفى لرب العاملني، وأا حمل للشفقة والعطف والرعاية، املعوقني

وانتشارها يف  1،إطاللة الديانات السماوية احلديثة كاليهودية والنصرانيةبدايات املرحلة مذ 
  2.أقطار املعمورة مسامهة يف تلطيف النظرة العدائية واالزدرائية لإلنسان املعوق

 

وخالهلا تطورت النظرة األخالقية القائمة على جمرد الشفقة والرمحة  3:املرحلة احلديثة  - ت
بل بالتأهيل والتعليم والتدريب؛ ، ال تقنع بالرعاية فحسب، إىل نظرة اجتماعية اقتصادية

ق إىل عنصر فعال مساهم ومنتجللوصول بالفرد املعو ،رد كائن حي مثري للشفقة وحمل  ال
وتبلورت تلك األفكار اإلنسانية يف ، كل هذا كان نتاجا للمرحلة السالفة، لالستهالك فقط

يف  5وآدم مسيث، 4حملدثني أمثال جان جاك روسومبادئ وقيم دعا إليها بعض الفالسفة ا
والوثيقة ، )م1789(كقانون الثورة الفرنسية ، منحى النصوص القانونية لتنحو، آخرين

                                                             
فقد اعتربت ، إذ وصل حال املعوقني ألدىن املستويات، واإلصالح الديين بأورباباستثناء ما عرف بعصر التنوير  1

. مما أدى لكثري من االضطهاد، احلركة اإلصالحية املتخلف عقليا كتلة من اللحم جيلس الشيطان يف مكان روحها
 ).19ـ18(، التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي :ينظر

من  حممل ،من منشورات اجلمعية النسائية جبامعة أسيوط للتنمية كتاب مصور :ويةرعاية املعاقني بني الشرائع السما 2
 ):28/06/2017: (أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة بتاريخموقع 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&topic_id
  ).22ـ18: (ص، )22/03/2017: (تاريخ االطالع .1507=

  ).33(، السابقاملرجع  :سري إمساعيل سليم زيد ).02(، مقدمة يف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة: عاطف حبراوي
وقبائل الديدي األسترالية  ،والكاجان والنافوجو اإلفريقية ،كقبائل الورينو اهلندية ،وال تزال بعض القبائل املعزولة 3

  ).23(، رعاية املعاقني بني الشرائع السماوية: ينظر .تقتل املعوقني بدعوى تلبس األرواح الشريرة م
أحد أيقونات عصر التنوير األورويب  والداعني ملبادئ ، سويسري كاتب وأديب وفيلسوف :جان جاك روسو 4

أحالم اليقظة للمتجول  : (من مصنفاته، )1778(وتويف سنة ) 1712(ولد جبنيف سنة ، العدالة وحقوق اإلنسان
، )القاهرة(دار الشروق، جان جاك روسو: جنيب املستكاوي :تنظر ترمجته )."التربية"إميل  ( ،) الوحيد

  ).1409/1989(1ط
وأحد أبرز رواد الليربالية ، علم االقتصاد الكالسيكي مؤسس ،وعامل اقتصاد اسكتلنديفيلسوف  :آدم مسيث 5

حبث يف  (و) خالقينظرية الشعور األ : (اشتهر مبؤلفني مها، )1790(وتويف سنة ) 1723(ولد سنة  ،االقتصادية
معهد الدراسات ، حسين زينه: ترمجة، ثروة األمم: آدم مسيث: تنظر ترمجته). اطبيعة ثروة األمم وأسبا

  ).املقدمة(، )2007(1ط، )بغداد(اإلستراتيجية
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لتكلل أخريا باإلعالن ، )م1787(والدستور األمريكي  1،)م1218(الكربى اإلنكليزية 
عاما دوليا ) م1981(ونصب األمم املتحدة عام  2،)م1971(العاملي حلقوق املعوق

  3.للمعوقني
 

      :عناية اإلسالم باملعوقني .3

خال ، يك حال املعوقني عند العرب بأحسن حاال من مثيالا من األمم السالفة مل
بل قد ساد ، فلم يكن أي فارق بينهم وبني غريهم، بعض أنواع اإلعاقة كالعميان والعرجان

   4.العرب مجلة منهم
                                                             

حتوي على مطالبات حقوقية موجهة مللك ) م1215(صدرت عام  إجنليزية وثيقة :امليثاق األعظم أو )املاجنا كارتا( 1
 :موقع ويكيبيديا: ينظر. البالد آنذاك

https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ االطالع إنجلترا_في_الیھود#العظمى_الوثیقة :
)13/11/2016(  

  :وهذه بعض بنوده 2
 .للشخص املتخلف عقليا ألقصى درجة ممكنة نفس احلقوق اليت لسائر البشر )1
وله كذلك احلق يف التعليم والتدريب ، للشخص املتخلف عقليا احلق يف الرعاية الطبية والعالج الطبيعي املناسب )2

 .والتأهيل والتوجيه مبا ميكنه من تنمية قدرته
وله احلق يف أن يؤدي عمال ، ويف مستوى معيشي مناسب، للشخص املتخلف عقليا احلق يف الضمان االقتصادي )3

 .منتجا
وأن يشترك يف الصور املختلفة حلياة ، للشخص املتخلف عقليا احلق يف العيش ضمن أسرته أو مع أسرة بديلة )4

 .اتمع
 .للشخص املتخلف عقليا احلق يف وصي مناسب إذا كان ذلك مطلوبا حلماية مصلحته وسعادته )5
 . عقليا احلق يف محايته من االستغالل واملعاملة املهينةللشخص املتخلف  )6

 ).559ـ558(، التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي: ينظر
أم  ،مركز الدراسات املعاصرة ،حقوق املعوقني ورعايتهم يف الشريعة اإلسالمية :موسى البسيط :ينظر 3

، )6ـ1(، أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي :سري إمساعيل سليم زيد). 7( ،)1420/2000(، )فلسطني(الفحم
 ،حقوق املعوقني بني الشريعة والقانون :مصطفى أمحد القضاة. )39(، رعاية املعاقني :رائد حممد أبو الكأس .)35(
 ).29ـ26(
  .)39(، السابقاملرجع  :رائد حممد أبو الكأس .)36(، السابقاملرجع  :سري إمساعيل سليم زيد 4
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، بزغ فجر اإلسالم مبا حيمله من قيم إنسانية محلت يف طياا أمسى معاين التكرمي البشري و
م مل يدع للعدل بل إن اإلسال، وصار املعوق إنسانا ذا أحاسيس ومشاعر ال بد أن حتترم

، حض على عظيم اإلحسان ورتب جليل األجور ومجيل اجلنان وإمنا، واملساواة فحسب
، نبه على اإلعاقة احلقيقية وأا اإلعراض عن شكر املنعم عز وجل أن ماإلسال ومن فضائل

قال ، وبيان احملجة وقيام احلجة، وعن توحيده وعبادته مع حصول القدرة والتمتع بالقوة
M'  &  %  $   #  "  !(    0  /  .  -  ,  +   *  )   :سبحانه

7   6  5  4  3  2  18  =  <  ;         :  9>     B  A  @  ?L 
  . )١٧٩ :األعراف(

ال ا تعرف را وتذكره، وكفار مكة أل ؛من البهائمهم أخطأ طريقا  " 1:مقاتلقال    
  2".يعرفون رم فيوحدونه

هؤالء الذين ذرأهم جلهنم هم كاألنعام، وهي البهائم اليت ال تفقه ما يقال  " 3:الطربيوقال 
  وال تعقل بقلوا اخلري من الشر فتميز ،وال تفهم ما أبصرته مما يصلح وما ال يصلح ،هلا

                                                             
ومل يكن يف  كان له معرفة بتفسري القرآن ،أبو احلسن البلخي صاحب التفسري، ن بن بشربن سليمامقاتل : مقاتل 1

، "الناس يف التفسري عيال على مقاتل": الشافعيقال  ،"ما أحسن تفسريه لو كان ثقة": ن املباركابقال ، احلديث بذاك
، )1968(1ط، )بريوت(دار صادر، عباس إحسان: ت، الطبقات الكربى: ابن سعد: تنظر ترمجته). 150(تويف سنة 

وأخبار حمدثيها وذكر قطاا العلماء من غري أهلها  تاريخ مدينة السالم(تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي). 7/373(
 ).219ـ15/207(، )1422/2002(1ط، )بريوت (دار الغرب اإلسالمي  ،بشار عواد معروف: ت، )ووارديها

أو اجتاز بنواحيها من  األماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من ( تاريخ دمشق: ابن عساكر
  ). 134ـ60/109(، )1415/1995(1ط، )دمشق(دار الفكر، عمرو بن غرامة العمروي :ت، )وارديها وأهلها

  ).3/236(، )1423(1ط ،)بريوت(دار إحياء التراث  ،عبد اهللا حممود شحاته :ت، تفسري مقاتل بن سليمان 2
أهل عصره، وكان  مجع من العلوم ما رأس به: " ابن اجلوزيقال  ،أبو جعفر الطربي ،ن جريرحممد ب: الطربي 3

، "خبريا بأيام الناس وأخبارهم ،حكام، عاملا باختالف العلماءعاملا بالسنن، فقيها يف األ حافظا للقرآن بصريا باملعاين
قل أن ترى العيون ، من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف كان ...عامل العصر لم اتهدالع اإلمام :"الذهيبوقال 

أبو : تنظر ترمجته ).أخبار الرسل وامللوك ( ،)تفسري القرآن يفجامع البيان : (من مصنفاته، )310(تويف سنة  ."مثله
). 7/373(، )1970(1ط، )بريوت(الرائد العريب دار ،إحسان عباس :ت، طبقات الفقهاء: إسحاق الشريازي
 ).282ـ14/267(، سري أعالم النبالء :الذهيب). 555ـ2/548( ،تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي
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   .1"بينهما، فشبههم اهللا ا 

وهم مع  ،إذ ليس لألنعام قوة حتصيل تلك الكماالت ودفع تلك النقائص" 2:القامسيوقال 
 ؛أضدادها، فكانوا أردأ حاال منها وعن دفع لوا عن الكماالتما هلم من تلك القوة قد خ

  .3"لنقصهم مع وجود قوة الكمال فيهم

اليت فقدت العقول، وهؤالء آثروا ما يفىن على ما يبقى،  البهائم: أي " 4:السعديوقال 
فيما خلقت له، وهلا فإن األنعام مستعملة  ؛من البهائم بل هم أضل ،لبوا خاصية العقلفس

  5."عتها، فلذلك كانت أحسن حاال منهممضرا من منف أذهان تدرك ا

  . )١٠: امللك( M  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L  :وقال عز وجل
   

                                                             
، )1422/2001(1ط، )مصر(دار هجر ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :ت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1
  .)595ـ10/594(
: من مصنفاته، املفسر الفقيه األديب احملقق، إمام الشام، بن قاسم احلالق حممد مجال الدين بن حممد سعيد: القامسي 2
). واعد التحديث من فنون مصطلح احلديثق(، )جوامع اآلداب يف أخالق األجناب( ،)حماسن التأويل(
، دار )بريوت( كتبة املثىنم ،معجم املؤلفني: كحالة: تنظر ترمجته). م1914ـ1866) (هـ1332ـ1283(

، )بريوت(دار العلم للماليني  ،األعالم: الزركلي). 158ـ3/157(، )د ط(، )بريوت(إحياء التراث العريب 
، )بريوت( الثقافية مؤسسة نويهض ،معجم املفسرين: عادل نويهض). 2/135(، )2002(15ط
 ).1/127(، )1409/1988(3ط
 ).5/225( ،)1418(1ط، )بريوت (ة دار الكتب العلمي ،حممد باسل عيون السود :ت ،حماسن التأويل 3
تيسري اللطيف :  (من مؤلفاته، املفسر الفقيه احلنبلي النجدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا التميمي: السعدي 4

 -  1890( )هـ 1376 - 1307(، )القواعد احلسان يف تفسري القرآن(، )املنان يف خالصة مقاصد القرآن
: عادل نويهض). 3/340(، األعالم: الزركلي). 13/396( ،معجم املؤلفني: كحالة: تنظر ترمجته. )م 1956

 ).1/279( ،معجم املفسرين
 ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ،عبد الرمحن بن معال اللوحيق :ت ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 5
  ).309( ،)1420/2000(1ط
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يعقل  ما كنا يف أصحاب السعري، أو ،لو كنا مسعنا مسع من يعي ويفكر"  1:الزجاجقال 
  2".ما كنا يف أهل النار ،عقل من مييز وينظر

  4". عط من العقل شيئاودل هذا على أن الكافر مل ي"  3:القرطيبقال 
  

  MÂ  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µÃ : وقوله عز وجل

   Î  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    ÄL )٤٦: احلج(   
داللة واضحة على اإلعاقة احلقيقية اليت يستحق صاحبها بالغ وكل هذه اآليات وغريها تدل 

  5.الذم واالحتقار
  

خالفا حلضارات تعظيم ، ومن حماسن اإلسالم دعوته للتوازن بني النظرة املادية والروحية
، فقد جاءت الشريعة بفضيلة مسو الروح واتصافها بنور التقوى ومجيل األعمال، األجساد

                                                             
1 الزكان من أهل الفضل والدين، : " اخلطيبقال ، أبو إسحاق النحوي الزجاج ،السري بن سهلإبراهيم بن  : اجج

خلق  (، )االشتقاق(، )معاين القرآن( :من مصنفاته ."حسن االعتقاد، مجيل املذهب، وله مصنفات حسان يف األدب
، )1387(2ط، )بريوت(دار التراث، تاريخ الرسل وامللوك: الطربي: تنظر ترمجته). 311(تويف سنة ، )اإلنسان

، معجم األدباء: ياقوت احلموي). 618ـ6/616(، تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي). 238ـ11/236(
 ). 63ـ1/51(
 ).5/199(، )1408/1988(1ط ،)بريوت (عامل الكتب ،عبد اجلليل عبده شليب :ت ،معاين القرآن وإعرابه 2
، اإلمام املتفنن والعالمة املتبحر، املالكي أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي القرطيبأبو عبد اهللا حممد بن : القرطيب 3

 : (من تصانيفه". جيد النقل  على معاين احلديث، حسن التصنيفمن الغواصني كان إماما علما : "ابن العمادقال 
الديباج املذهب يف  :ابن فرحون: تنظر ترمجته). 671: (تويف سنة) التذكرة بأمور اآلخرة (، )جامع أحكام القرآن

ابن ). 309ـ2/308(، )د ط(، )القاهرة(دار التراث، حممد األمحدي أبو النور :ت، معرفة أعيان علماء املذهب
 ،)1406/1986(1ط ،)دمشق(دار ابن كثري ،حممود األرناؤوط :ت ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :العماد

 ).585ـ7/584(
 ،)1384/1964(2ط ،)القاهرة(ملصرية دار عامل ا ،أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش :ت ،اجلامع ألحكام القرآن 4
)18/212.( 
أحكام املعوقني يف  :سري إمساعيل سليم زيد). 3ـ2( ،املشوق يف أحكام املعوق :عبد الرمحن عبد اخلالق :ينظر 5

 ).14ـ12(، الفقه اإلسالمي
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M  F  EO  N  M   L  K  J  I  H     GP      Q  :يقول جل وعال

U  T  S  RV    [  Z  Y   X  WL )١٣: احلجرات(  
نودوا بعنوان الناس دون املؤمنني رعيا للمناسبة بني هذا العنوان : " 1الطاهر بن عاشورقال 

ليتوسل  ؛وبني ما صدر به الغرض من التذكري بأن أصلهم واحد، أي أم يف اخللقة سواء
وإىل أن التفاضل يف اإلسالم بزيادة  ،بذلك إىل أن التفاضل والتفاخر إمنا يكون بالفضائل

  2."التقوى
  

  :رسول صلى اهللا عليه وسلمقال : ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
»  نلَكو ،رِكُمولَا إِلَى صو ،كُمادسإِلَى أَج ظُرنإِنَّ اَهللا لَا يإِلَى قُلُوبِكُم ظُرن3.»]وأعمالكم[ ي  

وإمنا ينظر  ،فعلم أن جمرد اجلمال الظاهر يف الصور والثياب ال ينظر اهللا إليه : "4ابن تيميةقال 
  قبحا وإن كان م ،جمال حبال الباطن أحبه اهللازينا مفإن كان الظاهر م ،إىل القلوب واألعمال

                                                             
شيخ املالكية بتونس وشيخ جامع ، املفسر اللغوي الفقيه املقاصدي، التونسي  حممد الطاهر بن عاشور :ابن عاشور 1

 1973 -1879( )هـ 1393 - 1296( ،)التحرير والتنوير( ،)مقاصد الشريعة اإلسالمية: (من مصنفاته، الزيتونة
لغرب دار ا ،تراجم املؤلفني التونسيني: حممد حمفوظ). 3/340(، األعالم: الزركلي: تنظر ترمجته. )م

 ).542ـ2/541(، معجم املفسرين: عادل النويهض ).310ـ3/304( ،)1994(2ط ،)بريوت(اإلسالمي
د  ،)تونس (ر التونسية للنشرالدا ،)حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد(التحرير والتنوير 2
  ).26/258( ،)1984( ط
 ،باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ،واآلدابكتاب الرب والصلة ، رواه مسلم 3

 ).5/255( ،)4143(حديث ،باب القناعة ،أبواب الزهد ،وابن ماجه ).4/1986( ،)2564ـ33(حديث
كتاب الرب ، وابن حبان يف الصحيح). 13/227(، )7827(حديث، )16/564(، )10960(حديث ،وأمحد

  ).13/227(، )394(حديث، ذكر اإلخبار بأن على املرء تعهد قلبه، وأعمال السرباب اإلخالص ، واإلحسان
 ،العلم اإلمام اتهد ،تقي الدينامللقب ب، احلراين  احلنبليد بن عبد احلليم بن عبد السالم أبو العباس أمح: ابن تيمية 4

وفاق األقران وصار عجبا يف  ،وتفقه ومتهر ومتيز وتقدم وصنف ودرس وأفىت ،نظر يف الرجال والعلل " :ابن حجرقال 
 :من مصنفاته ،"ة على مذاهب السلف واخللفاللواإلط، وقوة اجلنان والتوسع يف املنقول واملعقول ،سرعة االستحضار

: تويف يف السجن سنة، )يةالنبو منهاج السنة(، )رفع املالم عن األئمة األعالم(، )الصارم املسلول على شامت الرسول(
حممد  :ت، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: ابن حجر). 21ـ7/11(، الوايف بالوفيات: الصفدي: ينظر). 728(

 :ابن العماد ).186ـ1/168(، )1392/1972(2ط، )اهلند( جملس دائرة املعارف العثمانية ،عبد املعيد ضان
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1".فإنه سبحانه حيب احلسن اجلميل ويبغض السيئ الفاحش ،دنسا بقبح الباطن أبغضه اهللام  
  

 وكان دقيق تين سواكا من األراككان جي: (ويف احلديث أن ابن مسعود رضي اهللا عنه
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالساقني، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال 

»مم تا  «: فقال ).اهللا، من دقة ساقيه يا نيب(: قالوا .» ون؟كُضحملَه ،هدفِسي بِيي نالَّذو
  2.» أُحد أَثقَلُ في امليزان من

  
. سئل أي الناس أكرم؟ صلى اهللا عليه وسلمويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

  3.» د اللَّه أَتقَاهمأَكرمهم عن «: فقال
   

                                                                                                                                                                                   
العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم : ابن عبد اهلادي). 151ـ8/142(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب

  ).د ط(، )بريوت(دار الكتاب العريب، حممد حامد الفقي :ت، أمحد بن تيمية
 ).1/357( ،)1411/1991(2ط ،)الرياض(جامعة حممد بن سعود ،حممد رشاد سامل :ت ،االستقامة 1
 ،)1174( حديث ،والطيالسي يف املسند ).99ـ7/98( ،)3991( حديث رقم ،رواه أمحد يف مسنده 2
 ،)9/78( ،)8452(حديث ،والطرباين يف الكبري ).8/245( ،)3305( حديث ،والبزار يف املسند ).2/403(

إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن مناقب الصحابة، رجاهلم  :كتاب ،وابن حبان يف الصحيح ).19/28( ،)59(حديث
ذكر متثيل املصطفى صلى اهللا عليه وسلم طاعات ابن مسعود اليت كان بسبيلها من  :باب ،ونسائهم بذكر أمسائهم

، كتاب معرفة الصحابة، واحلاكم يف املستدرك). 15/546(، )7069(حديث، قدميه بأحد يف ثقل امليزان يوم القيامة
ث صحيح اإلسناد ومل هذا حدي: "وقال يف إثره، )3/358(، )5385(حديث، باب ذكر مناقب عبد اهللا بن مسعود

، "ورجاهلما رجال الصحيحرواه البزار والطرباين : "وقال صاحب جممع الزوائد". صحيح: "وقال الذهيب". خيرجاه
 ).586ـ7/582(، )3192(حديث : وانظر السلسلة الصحيحة، )9/289(، )15563(حديث

M  O  N      T  S    R قولهباب  ،كتاب التفسري ،رواه البخاري 3   Q  PL )7:يوسف ( 
كتاب ، ومسلم. )3490 ( )3383( )3373( )3353( :ويف األحاديث رقم،  )6/76( ،)4689(حديث

، )9568(حديث، وأمحد). 4/1846(، )168/2378(حديث، باب من فضائل يوسف عليه السالم، الفضائل
)15/349.(  
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1:سيتقال أبو الفتح الب  
  أتطلب الربح يف ما فيه خسرانُ***          خلدمتهيا خادم اجلسم كم تسعى 

  2.فأنت بالنفس ال باجلسم إنسانُ     ***  أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
   ُوأن عليه ، لوة ملن أصابه اهللا عز وجل ببعض من أنواع األمراضففي هذه النصوص س

 :قال سبحانه، 3وليعلم أن إعاقته ابتالء من اهللا عز وجل، تزكية روحه وإصالح عمله
M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0:      <   ;L 

  )١٥٥: البقرة(
  

هل اإلعاقات عقوبات إهلية أو ابتالءات ، وقد ساير ظاهرة اإلعاقة جدال قدمي قدمها  
  ربانية؟

اجلنني مثن ما جنت يدا أفيدفع ، قواعد الشرع احلنيف تأىب أن جتعل اإلعاقة األصلية عقوبةإن 
   !غريه؟

                                                             
زيادة املرء : " صاحب القصيدة املشهورة اليت مطلعها، أديب زمانه علي بن حممد، الكاتب الشاعر :أبو الفتح البسيت 1

تاريخ اإلسالم : الذهيب). 151ـ43/142(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: ينظر). 401(تويف سنة ، "يف دنياه نقصان 
). 9/32(، )2003(1ط، )بريوت (دار الغرب اإلسالمي  ،بشار عواد معروف: ت ،ووفيات املشاهري واألعالم

، )مصر(دار هجر، عبد الفتاح حممد احللو ،حممود حممد الطناحي: ت، طبقات الشافعية الكربى: سبكيال
 ).5/293(، )1413(2ط
: بيتانال ،)1427(5ط، )بريوت( مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،عبد الفتاح أبو غدة :ت ،)عنوان احلكم( قصيدة 2
  ).34( ،)9ـ8(
وذلك مثل ما ورد يف قوله صلى اهللا عليه  ،إشعارا ذا" أهل البالء"وقد جاءت بعض النصوص بإطالق وصف  3

وسيأيت ختريج ) 2041( ابن ماجه ،)4398(أبو داود  :انظر. » ...أرببتلى حىت يوعن املُ...ُملَالقَ عفر« :وسلم 
، "إىل أهل البالءباب ما يدعو به الرجل إذا نظر " :على احلديث بقوله هوبوب ابن ماج ،)81:ص(احلديث مفصال

واحلق أن القرآن والسنة وصفا الفرد مبا فيه من علة أو : " وقد أحسن الشيخ الريسوين أميا إحسان إذ قال، )5/54(
إذ يترتب على ذلك ما  ؛والدقة يف تشخيص احلالة املرضية، عاهة كالعرج والعمى واجلنون ابتغاء لإلحكام يف الوصف

واملقام ، واإلطالق يف البيان  التعبريفال جيدي اإلمجال يف، رخص شرعية حمددةو، يترتب من أحكام تكليفية خاصة
وأنواع األعذار املرضية املسوغة جللب الرخص وتقليل ، وأسباب التيسري، يقتضي تفصيال جيلي مناطات التخفيف

اخلطاب مع أهل  وتأدب يف، وإال فالوحي ـ قرآنا وسنة ـ خري من واسى الضعيف واملسكني وذا احلاجة، العزائم
287(، رعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبوية".  وملجأ واقيا، فكان حبق كنفا حاميا، ن العبارةالبالء وحس.( 
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فإن أعقب املرض رضا ، عرف إال باملآلواإلجابة ال ت، إمنا يبقى النظر بالنسبة لوالديه وغريمها
 وإن أعقبه سخط، فابتالء لرفع الدرجات وتكفري السيئات ،وصرب وزيادة يف اخلريات

نسأل املوىل العفو والعافية ، فعقوبة يف احلال واملآل ،وكفران وعكوف على اخلطيئات
  .والغفران

M          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  :قوله تعاىل ملا ذكريدل و

  ÙL )٣٠: الشورى(  

 املُسلم منما يصيب  «: قال النيب صلى اهللا عليه وسلمعن  رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة
لَّا كَفَّر اللَّه كَة يشاكُها، إِذًى والَ غَم، حتى الشون والَ أَوصبٍ، والَ هم والَ حز نصبٍ والَ

  1.» خطَاياه بِها من
  .وهي من أليم املصيبات، وال خفاء أن اإلعاقة جامعة لكل هذه اآلفات

  

إِذَا أَراد اللَّه بِعبده  [ «: أنه قالصلى اهللا عليه وسلم  أنس بن مالك عن رسول اهللا عن و
 ادإِذَا أَرا، ويني الدةَ فقُوبالع لَ لَهجع رأَماخلَي رالش هدببِع اللَّهكن سع بِه يافوى يتح بِهبِذَن ه

ةاميالق مواجلَع] ي ظَمإِذَا أَح إِنَّ اللَّهلَاِء، وظَمِ البع عاِء مز فَلَه يضن رفَم ،ملَاهتا ابمقَو ب
  2.» سخطَ فَلَه السخطُ الرضا، ومن

                                                             
كتاب الرب  ،ومسلم ).7/144( ،)5641(حديث ،باب ما جاء يف كفارة املرض ،كتاب املرضى ،رواه البخاري 1

 ،يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك حىت الشوكة يشاكهاباب ثواب املؤمن فيما  ،والصلة واآلداب
 )9219( )8424( :واألحاديث رقم )13/397( ،)8027( حديث ،وأمحد يف املسند ).52/2573(حديث

)11007( )11141( )11188( )11336( )11450( )11584( )11770.( 
 ،وابن ماجه ).4/179( ،)2396( :رقمحديث  ،باب ما جاء يف الصرب على البالء ،أبواب الزهد ،رواه الترمذي 2

هذا : "قال الترمذي. )5/159( ،بال ذكر الشطر األول )4031( حديث ،باب الصرب على البالء ،أبواب الفنت
، خمتلف فيهواحلديث ). 1/27(، )146(حديث، وانظر شواهده يف الصحيحة، "حديث حسن غريب من هذا الوجه

  ).12ـ4/11(، )2292(حديث : التنوير شرح اجلامع الصغري: انظر
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ة جزاء وفاقا وأجرا ميعظمة الثواب مقرونة مع عظم البالء كيفية وك :أي " 1:السنديقال 
إذ الظاهر أنه تعاىل ؛ ملن أحبهم فابتالهم ال ،مث الظاهر أنه تفصيل ملطلق املبتلني ...طباقا

  2".يوفقهم للرضا فال يسخط منهم أحد
  

 «: قال .»يا رسول اهللا من أشد الناس بالء؟ « :قالأنه عن أبيه  عن مصعب بن سعدو
اشتد  إِنْ كَانَ في دينِه صلْباعلَى حسبِ دينِه، فَعبد مثَلُ فَاَألمثَلُ، يبتلَى النبِياُء، ثُم اَألاَأل

و ،هلَاؤرِقَّةٌب ينِهي دا  إِنْ كَانَ ففَم ،ينِهبِ دسلَى حع يلتابدبلَاُء بِالعالب حربي كَهرتى يتح 
  3.»خطيئَة يمشي علَى اَألرضِ وما علَيه من

  

خيص اهللا أنبياءه وأولياءه بذلك حبسب ما خصهم به من قوة : قالوا " 4:اضي عياضالققال 
هلم اخلري، ويعظم هلم به األجر، ويستخرج منهم حاالت  ليتم ؛العزم والصرب واالحتساب

                                                             
اشتهر حبواشيه ، احملدث الفقيه املفسر، نور الدين ، أبو احلسناحلنفي حممد بن عبد اهلادي التتوي السندي: السندي 1

اإلعالم مبن يف  :عبد احلي الطاليب: تنظر ترمجته، )م1726/هـ1138(، على الكتب الستة وعلى غريها من الكتب
 ،)1420/1999(1ط ،)بريوت(دار ابن حزم ،)نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر(تاريخ اهلند من األعالم 

 ).2/567(، معجم املفسرين: عادل النويهض). 6/253(، األعالم: الزركلي. )6/685(
  ).2/493( ،)د ط( ،)بريوت(دار اجليل ،)كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه( حاشية السندي 2
وابن رواه و ).4/179( ،)2398( :حديث رقم ،باب ما جاء يف الصرب على البالء ،الزهدأبواب  ،رواه الترمذي  3

 ،)1481:(وأمحد يف املسند حديث رقم). 5/152( ،)4023(حديث ،باب الصرب على البالء ،أبواب الفنت ،ماجه
عن أيب  الباب ويف، حديث حسن صحيحهذا  " :وقال الترمذي ).1607)(1555)(1494( :واألرقام ،)3/78(

األنبياء مث األمثل ": قال .سئل أي الناس أشد بالء؟ لى اهللا عليه وسلموأخت حذيفة بن اليمان أن النيب ص هريرة
ذكر البيان بأن املسلم  ،باب ما جاء يف الصرب وثواب األمراض واألعراض ،كتاب اجلنائز، صحيح ابن حبان". فاألمثل

) 2901(واألحاديث رقم، )7/183(، )2920(حديث ، ذلك عنه كلما ثخن دينه كثر بالؤه، ومن رق دينه خفف
حديث صحيح على شرط وهذا  :"وقال، )1/99(، )120(حديث، كتاب اإلميان، واحلاكم يف املستدرك). 2921(

وينظر السلسلة ). 2/292(، )1740(حديث، جممع الزوائد، "إسناد أمحد حسن: "اهليثمي قال". الشيخني
  .)276ـ1/273(، )143: (حديث: الصحيحة

فقيه حمدث عارف  ،املالكي األندلسي أبو الفضل ،عياض بن موسى بن عياض اليحصيب القاضي: القاضي عياض 4
كتاب الشفا بتعريف حقوق : (من مصنفات، "شيخ اإلسالم عالمة احلافظ األوحداإلمام ال: "الذهيبقال ، أديب

بغية امللتمس يف : الضيب :تنظر ترمجته ،)هـ544ـ446( ،)التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة( ،)املصطفى
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، إعظاما ألجرهم ؛رع والدعاءالصرب والرضى والشكر والتسليم، والتوكل والتفويض، والتض
وموعظة ملن  ...رمحة املمتحنني، والشفقة على املبتلني يفلتصابرهم  وتوفية لثوام وتأكيدا

  1".منهمسلفت  اليتوحمو السيئات  ،ليتأسوا م ويقتدوا برضاهم وصربهم ؛درجتهم يفليس 
  

اللَّه بِه خيرا يصب من يرِد  «: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : قال هريرة أيبوعن 
  2.»همن

واحلزن املؤثر  ،ثر يف غناهؤوأخذ املال امل ،يصب منه باملرض املؤثر يف صحته " 3:الباجيقال 
فإذا صرب واحتسب كان ذلك سببا ملا أراده اهللا  ،والشدة املؤثرة يف صالح حاله ،يف سروره

  4."تبارك وتعاىل به من اخلري
فإن رده  ،إذا ابتلى اهللا عبده بشيء من أنواع الباليا واحملن " 5:ابن القيموجيمع ما ذكر قول 

 ،هو عالمة سعادته وإرادة اخلري بهذلك االبتالء واحملن إىل ربه ومجعه عليه وطرحه ببابه ف

                                                                                                                                                                                   
، سري أعالم النبالء: الذهيب). 437(، )1967(1ط، )القاهرة(دار الكتاب العريب، تاريخ رجال أهل األندلس

 ).51ـ2/46(، الديباج املذهب: ابن فرحون). 52ـ15/49(
  ).41ـ8/40(، )1419/1998(1ط، )مصر(دار الوفاء ،حيىي إمساعيل :ت ،إكمال املعلم بفوائد مسلم 1
ومن طريقه  .)941( ،)7( :حديث رقم  ،باب ما جاء يف أجر املريض ،كتاب العني ،مالك يف املوطأ رواه 2

   ).7/115( ،)5645(حديث ،باب ما جاء يف كفارة املرض ،كتاب املرضى ،البخاري
يد رمحه كان أبو الول : "القاضي عياضقال ، املالكي ، أبو الوليد التجييب الباجي سليمان بن خلف بن سعد: الباجي 3
حا شاعرا مطبوعا، حسن التأليف فقيها نظارا حمققا راوية حمدثا، يفهم صيغة احلديث ورجاله، متكلما أصوليا فصي اهللا

حكام الفصول يف أحكام إ : (من تصانيفه". وكان وقورا يا مهيبا جيد القرحية حسن الشارة ...متقن املعارف
). 93ـ21/92(، تاريخ بغداد: اخلطيب: ينظر. )هـ474ـ403( ،)املنهاج يف ترتيب طرق احلجاج (، )ألصولا

د (1ط، )املغرب(مطبعة فضالة ، سعيد أمحد أعراب وآخرون: ت، ترتيب املدارك وتقريب املسالك :القاضي عياض
 ).93ـ21/92(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 127ـ8/117(، )ت
  ).7/259(، )د ت(2ط، )القاهرة(دار الكتاب اإلسالمي، شرح املوطأاملنتقى  4
ملطلق، الفقيه احلنبلي، بل اتهد ا " :ابن العمادقال ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي: ابن القيم 5

له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة  : "الشوكاينقال ، "املتكلم، الشهري بابن قيم اجلوزية املفسر النحوي األصويل
وليس له  ،فهام كالمه ومتيل إليه األذهان وحتبه القلوبحبيث تعشق األ ،وحسن السياق ماال يقدر عليه غالب املصنفني

بدائع (، )إعالم املوقعني عن رب العاملني(، )مدارج السالكني : (من مصنفاته". الدليل معول يف الغالب على غري
شذرات  :ابن العماد). 140ـ5/137(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترمجته). هـ751ـ691( ،)الفوائد
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وض منها أجل عوض والشدة بتراء ال دوام هلا وإن طالت، فتقلع عنه حني تقلع وقد ع
 ،ا عنهين شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائوأفضله، وهو رجوعه إىل اهللا بعد أن كا

  .وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غريه متعرضا
فرمبا  ،وكانت البلية ىف حق هذا عني النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه

ذلك هو الشفاء  وقوله تعاىل ىف ،كان مكروه النفوس إىل حمبوا سببا ما مثله سبب
M.  -  ,  +   *  )  (/  6   5  4  3  2  1  07     9  8 : والعصمة

  =  <     ;  :L )٢١٦: البقرة (وإن مل ي ،رإليه بل شرد قلبه عنه  ه ذلك البالءد
فهو  ،وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بني يديه والتوبة والرجوع إليه ،ورده إىل اخللق

عالمة شقاوته وإرادة الشر به، فهذا إذا أقلع عنه البالء رده إىل حكم طبيعته وسلطان شهوته 
رة بأنواع األشر والبطر واإلعراض عن شكر املنعم عليه ذومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته الق

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص  ،الضراء يفكما أعرض عن ذكره والتضرع إليه  ،بالسراء
   1".حقه، وبلية األول تطهري له ورمحة وتكميل يف
  

، ه عدل وحكمه ماضؤقضا، وليعلم كذلك أن ما به من إعاقة فهي مبشيئة أرحم الرامحني
 M^          ]    \  [   Z  Y  X_    f  e        d   c        b    a     `L  :قال سبحانه

  . ) 6:آل عمران(
M4  3        2  1   0  /  .5    6  :قال تعاىل، ليخطئهوليعلم أن ما أصابه مل يكن 

:  9  8  7;    @  ?  >    =  <L )وقال ) 11:التغابن:  M  1   0  /  .  -   ,

  3     2L )١٤: امللك(.  
  

                                                                                                                                                                                   
، )د ط(، )بريوت(دار املعرفة ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاين). 291ـ8/287(، الذهب

 ).146ـ2/143(
  ).164ـ163( ،)1394(2ط ،)القاهرة( الدار السلفية ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني  1
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ويف سائر ما ذكر التبيان الظاهر على عناية اإلسالم باجلانب النفسي؛ إذ إن إدراك 
  .كفيل بتحقيق احلياة السعيدة له حاال ومآال، البديعةالشخص املعوق هلاته املعاين 

حىت ما يكون من باب املصائب واآلالم، فإنه يتناوله على أنه نعمة من "  1:ابن باديسقال 
اهللا تعاىل، مبا فيه من أجر ومتحيص، وما حيصل به من رجوع وإنابة، وما يكون منه من تربية 

ما متمسكا حببل وليكن دائ... واالجتماعيةوتدريب على السلوك الالزم يف احلياة الفردية 
فالرجاء حسن ظن يف  ،كروهودفع امل وكشف الكروبسباب، تيسري األل الرجاء يف اهللا

  2".الرب، وقوة يف القلب، وباعث على العمل، وخمفف أو مذهب لألمل
  

م يف أصل كروأن ابن آدم م، بيانه لتساوي البشر يف اإلنسانية، ومن حماسن اإلسالم كذلك
M    `  _   i  h  g  f  e  d   c  b  a :يقول تعاىل، خلقته

  p  o  n  m  l   k  jL )٧٠: اإلسراء(  
ار، وإال لزم التكر ،ال بد من الفرق بني هذا التكرمي والتفضيل " 3:الفخر الرازيقال 

 ،إنه تعاىل فضل اإلنسان على سائر احليوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية واألقرب أن يقال

                                                             
حميي السنة ، رائد اإلصالح، العلم اإلمام، اجلزائري عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن باديس: ابن باديس 1

جمالس التذكري من  "، " العقائد اإلسالمية : "من مصنفاته، مؤسس مجعية العلماء املسلمني، املفسر الفذ، وقامع البدعة
). 3/289(، األعالم: الزركلي: تظر ترمجته. )م1940 - 1889/ هـ 1359 - 1308( ،"كالم احلكيم اخلبري

مؤسسة نويهض الثقافية ، معجم أعالم اجلزائر: عادل نويهض). 160ـ1/259(، معجم املفسرين: عادل نويهض
 ).29ـ28(، )1400/1980(2ط، )بريوت(
 ،)بريوت( دار الكتب العلمية ،أمحد مشس الدين :ت ،)جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري( تفسري ابن باديس 2
  ).149( ،)1416/1995(1ط

، )1420/1999(1ط) الرياض(دار الصميعي ، آراء ابن تيمية يف اإلعاقة: عبد اإلله بن عثمان الشايع: ينظر كذلك
، الفقه اإلسالميأحكام املعوقني يف  :سري إمساعيل سليم زيد). 6ـ4( ،املشوق :عبد الرمحن عبد اخلالق ).24(
   ).41(، رعاية املعاقني: رائد حممد أبو الكأس). 25ـ19(، حقوق املعوقني :موسى البسيط ).47ـ46(
: الذهيبقال ، سلطان املتكلمني، اإلمام العالمة، الشافعي ،فخر الدين، حممد بن عمر بن احلسن: الفخر الرازي 3
شرح قسم اإلهليات من (، )أساس التقديس: (من تصانيفه، "كبري األذكياء واحلكماء واملصنفني األصويل املفسر"

، سري أعالم النبالء: الذهيب :ينظر). هـ606ـ( ،)543اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز( ،)اإلشارات البن سينا
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ضه بواسطة ذلك والصورة احلسنة والقامة املديدة، مث إنه تعاىل عرمثل العقل والنطق واخلط 
العقل والفهم الكتساب العقائد احلقة واألخالق الفاضلة، فاألول هو التكرمي والثاين هو 

  1".التفضيل
  

M  º  :يقول تعاىل، حترمي احتقار وازدراء ذوي احلاجات والنقص، ومن مظاهر هذا التكرمي

   ¿   ¾    ½  ¼  » Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  ÀÐ  

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ×  Ü  Û  Ú   Ù  ØÝ    â  á  à  ß  Þ

   ä  ãL )١١: احلجرات(.  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M  :وقال عز وجل يف شأن األعمى

  1   0  /  .L )٤ – ١: عبس(.  
قد استحق عنده العبوس واإلعراض ألنه أعمى، وكان جيب أن : كأنه يقول" :الزخمشريقال 

  2."يزيده لعماه تعطفا وترؤفا وتقريبا وترحيبا
  

3،ال محال ثقيال أو حشوا مهينا، ذوي اإلعاقات بركة على هذه األمة ومن مظاهره عد 
  4.» تنصرونَ وترزقُونَ إِلَّا بِضعفَائكُم هل «: ويدل عليه قوله عليه الصالة والسالم

  

M  I        H  G  :كقوله تعاىل، ومن مظاهره أيضا مراعاة جانب اإلعاقة واملعوقني يف التشريع

W  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  JX  L )٢٨٢: البقرة (.  

                                                                                                                                                                                   
، بالوفياتالوايف : الصفدي). 96ـ8/81(، طبقات الشافعية الكربى: السبكي ).93ـ21/92(
 ). 181ـ4/175(
 .)21/375(، )1420(3ط، )بريوت (دار إحياء التراث العريب  ،)التفسري الكبري( مفاتيح الغيب 1
  ).16/292(، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل  2
  ).11( ،املشوق :عبد الرمحن عبد اخلالق).49( ،حقوق املعوقني :موسى البسيط: ينظر 3
باب من استعان بالضعفاء  ،كتاب اجلهاد والسري ،سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهرواه البخاري من حديث  4

، باب االستنصار بالضعيف، كتاب اجلهاد، والنسائي يف السنن). 4/36(، )2896(حديث، والصاحلني يف احلرب
  ).3/86) (1493(حديث ، وأمحد يف املسند). 6/45(، )3178(حديث



21 
 

!  "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -   M  :وقوله تعاىل

  .L )٩٥: النساء(.  
`  M  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  :وقوله

q  p  or   w  v  u  t  sx     |  {  z  yL )٩١: التوبة(.  
  . )١7: الفتح( MK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @L     L  :وقوله
§  ¨   ©  M  ª  :كقوله تعاىل، هذا مع أساس من التيسري والتخفيف ورفع العنت كل

¬  «L )٢٨٦: البقرة.(   
  

والكَبِري والضعيف  ف، فَإِنَّ فيهِم الصغرييخفِّإِذَا أَم أَحدكُم الناس فَل «: وجاء يف احلديث
  1.» يصلِّ كَيف شاَءض، فَإِذَا صلَّى وحده فَلرِيواملَ

أال يطيل اإلمام الصالة خمافة املشقة  اختاروا ،ثر أهل العلموهو قول أك : "2الترمذيقال 
  3".على الضعيف والكبري واملريض

  

                                                             
). 134( ،)13(حديث ،باب العمل يف صالة اجلماعة ،كتاب الصالة ،أيب هريرةمن حديث  مالك يف املوطأ رواه 1

 ،والنسائي ).1/142( ،)703(حديث ،باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ،كتاب الصالة ،البخاري: ومن طريقه
 باب يف ،كتاب الصالة ،وأبو داود ).2/94( ،)823(حديث ،باب ما على اإلمام من التخفيف ،كتاب الصالة
باب أمر األئمة بتخفيف الصالة  ،كتاب الصالة ،واللفظ لهمسلم رواه و ).2/96( ،)794(حديث ،ختفيف الصالة

باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس  ،كتاب الصالة ،والترمذي ).1/341( ،)185/467ـ183(حديث ،يف متام
   ).1/315( ،)236(حديث ،فليخفف

األئمة  من ،إمام املسلمني ومصنف أحد دواوين اإلسالم، احلافظ الضرير، ورةحممد بن عيسى بن س: الترمذي 2
دار املعارف العثمانية ، حممد عبد املعيد خان :ت، الثقات: ابن حبان: ينظر). 279(تويف سنة ، احلفاظ املربزين

كمال يوسف  :ت، التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد: ابن نقطة). 9/153(، )1973ـ1393(1ط، )اهلند(
ذيب الكمال يف أمساء  :املزي). 99ـ1/96(، )1408/1988(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، احلوت
: الذهيب). 252ـ26/250(، )1400/1980(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف :ت ،الرجال

  ).277ـ13/270(، سري أعالم النبالء
  ).298ـ291(، احلاجات اخلاصة يف السنة النبويةرعاية ذوي  :قطب الريسوين :ينظر 3
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املتوازن بني احلقوق ، ظهر املنهج القومي والسبيل املستقيموغريها من النصوص اليت ت
يعامل ذو احلاجة معاملة السليم فيكلف ما ليس يف فال ، والواجبات على مبدأ تكافؤ الفرص

رفع عنه املسؤولية التكليفية مجلة فت، وال ينظر إليه نظرة النقص التام والعجز الكامل، وسعه
ويف التاريخ اإلسالمي شاهد صدق على تويل ذوي اإلعاقات لشريف الرتب ، وتفصيال

راجع لسرية الصحايب اجلليل واملُ، هامن والية وإمارة وجهاد وقيادة وإمامة وغري، والوظائف
على احلديث  1البخاريوقد بوب اإلمام ، رضي اهللا عنه جيد أصدق مثال أم مكتوم ابن

  2".باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب : "السابق
  

سبق اإلسالم يف تشريع وإقرار أنظمة التكافل والتضامن ، ومن أمسى معاين التكرمي
، وتقدمي برامج مكتملة لتحقيق العيش الكرمي واالندماج مع سائر أفراد اتمع، االجتماعي

كيف ال ومحاية العقل والنفس من مقاصد  3،شهد بذلك كثري من مؤرخي الغرب وقد
، الرعاية التكليفية: أربعة مستويات للرعاية وهي 4ض الباحثنيوقد ذكر بع، الشريعة الكربى
  .الرعاية االجتماعية واألدبية، الرعاية التأهيلية، الرعاية العالجية

  

ومن أمهها نظام ، ويتضمن نظام التكافل أنواع الصدقات والكفارات والزكوات واألوقاف
املارومن مهامه، ارة اإلسالميةوالذي كان حبق حمطة مشرقة من حمطات احلض 5تاناتس:  

                                                             
وإمام  ني، شيخ اإلسالمالبخاري موىل اجلعفي هبردزبأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن : البخاري 1

صاحب الصحيح اجلامع ، "إمام هذا الشأن واملقتدى به فيه واملعول على كتابه بني أهل اإلسالم : "املزيقال ، احملدثني
 :املزي). 99ـ52/50(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: تنظر ترمجته، )هـ256ـ194(، والتاريخ الكبري وغريها

 ).163ـ6/140(، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 468ـ ،)24/430ذيب الكمال يف أمساء الرجال
أحكام املعوقني يف الفقه  :سليم زيد سري إمساعيل، )38ـ37(، )31( ،حقوق املعوقني :موسى البسيط: ينظر 2

، رعاية املعاقني بني الشرائع السماوية .)40ـ39()17(، رعاية املعاقني :رائد حممد أبو الكأس. )11(، اإلسالمي
  ).10ـ9(، املشوق :عبد الرمحن عبد اخلالق ).11ـ9(
 ).18(، التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي :ينظر 3
 ).282(، ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبويةرعاية  :قطب الريسوين 4
وتعين ) يماربِ: (مركب من كلمتني) بيمارأستان(لفظ معرب أصله الفارسي  ،بفتح الراء وسكون السني املارستان 5

   .وتعين املأوى) ستان ـ بعد حذف اهلمزة املضمومة ختفيفا(و ،املريض
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  ذومون، الزمىن، نالعميا( العناية املركزة جبميع أنواع املرضىانني، اتقدمي ب...) ا
، وكذا برعاية اجلانب النفسي، واحلرص على نظافتهم بتجهيز احلمامات واملواضئ ،العالج

وذلك بترتيب الزيارات وإلقاء األناشيد وكراء أصحاب القصص ودعوة املقرئني إلمساع 
بل وصل احلال بإعانة أسر املريض ماديا قصد بث الطمأنينة ، وتوفري قاعات املطالعة، املرضى

امتدت رعايته للمريض حىت بعد وكذلك ، اعد على سرعة شفائهيف قلب عائلهم؛ مما يس
 .زمن نقاهته وذلك بإعطائه مبلغا ماليا قصد عدم اضطراره للعمل، شفائه
 وتوفري اخلدم للمقعدين والقواد ، توفري اخلدمات اخلارجية بتوصيل الغذاء والدواء

 .للعميان
  1.خمتلف اآلالتو....) الترياقات، العقاقري، املراهم( توفري األدوية 

  
فقد جاء اإلسالم حريصا على تسوية ، ومن صور اإلحسان لذوي اإلعاقة محاية حقوقهم    

التأهيل ، الكرامة( :ومجلة هذه احلقوق، بل بالزيادة عليهم ملا يقتضيه حاهلم، املعوقني بغريهم

                                                                                                                                                                                   
وقد كان املصطلح الوحيد املستعمل حىت أواخر القرن ، املعاصر والبيمارستان بكسر الراء هو املستشفى يف مفهومنا

بل هي معاهد طبية وخمابر وخمازن أدوية ، غري أن املارستانات ال تعد أماكن عالج أو مالجئ فقط، التاسع عشر
أما ، وأول مارستان عرفته البشرية ما بناه بقراط بن بوقليطس جبانب حديقة بيته ،وآالت من أحدث ما اخترع آنذاك

. يف اإلسالم فقد حاز قصب السبق فيه الوليد بن عبد امللك؛ إذ مارستانه املخصص للمجذومني يعد األول من نوعه
 ،)2006(4ط ،)بريوت( دار العلم للماليني، أمحد العطار :ت )م ر س: (املادة ،الصحاح: اجلوهري :ينظر

دار  ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: القلقشندي ).16/500(، )م ر س: (املادة، تاج العروس: الزبيدي ).3/978(
دار  ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار :أمحد بن علي املقريزي). 11/255(، )دط( ،)بريوت(الكتب العلمية
دار الرائد ، تاريخ البيمارستانات يف اإلسالم: أمحد عيسى بك .)4/266( ،)1418(1ط ،)بريوت(الكتب العلمية

 .)22 ، 9( ،)1981(2ط ،)بريوت(العريب
املكتبة العصرية  ،صالح الدين اهلواري :ت ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب: عبد الواحد املراكشي: ينظر 1
حقوق  :موسى البسيط ،)87)(31(، املرجع السابق :أمحد عيسى بك). 210ـ206( ،)2006(1ط ،)بريوت(

  .)10ـ7(، املعوقني
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، واإلشباع الذايت حقوق التملك، التمتع باألهلية واالستقاللية، االندماج يف اتمع، والتربية
  2.مما سيأيت حبثه الحقا 1وغريها...) الرعاية الصحية، االستقرار األسري

  

نطو على حكم عظيمة ومعان بديعة قد وإن إجياد اهللا عز وجل لإلعاقة واالبتالء ا م، هذا
بني ، ويضاف هنا إظهار عظم قدرة الباري عز وجل يف التمييز بني خلقه، مر ذكر كثري منها
وإظهار كمال إبداعه عز وجل؛ إذ خلق فسوى ، وبني اجليد والرديء، الطيب واخلبيث

   3.وقدر فهدى على ما شاءت مقاديره
وقد ، فمقتض لشكره جل وعال، وكذلك فإن رؤية املبتلني موجب لرؤية النعم وتدبر اآلالء

ينظر إليهم،  ورفع عليهم آدم.. .«: بن كعب رضي اهللا عنه أنه قال يبورد هذا يف أثر أُ
 ،"؟رب لَولَا سويت بين عبادك ": ودون ذلك، فقال فرأى الغين والفقري وحسن الصورة

   4.» )رإِني أَحببت أَنْ أُشكَ(: قَالَ
  

عظم تفاوت أن فاوت بني عباده أفإنه سبحانه اقتضت حكمته ومحده  : "ابن القيمقال 
ص وخ باإلنعام يبنه قد حأويعرف  ،ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ؛بينهأو

ولو تساووا مجيعهم يف النعمة والعافية مل يعرف صاحب النعمة قدرها  ،باإلكرامدون غريه 
ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها  ،إال يف مثل حاله أحداإذ ال يرى  ؛ومل يبذل شكرها

 ...كمال والفالح اليرى غريه يف ضد حاله الذي هو عليها من  أنجا له من العبد ااستخر
 أعظمن شكر الشاكرين عندها واليت يك األسبابن يشكر خلق فاقتضت حمبته سبحانه أل

  5".احلمد ني احلكمة الصادرة عن صفةع وهذا هو ،وأكمل
                                                             

التأهيل اتمعي لذوي  :حممد السيد فهمي ).337ـ289(، رعاية ذوي احلاجات اخلاصة :الريسوينقطب : ينظر 1
  .)وما بعدها146( ،االحتياجات اخلاصة

 ).384: (ينظر ص 2
 ).12(، )4(، ملشوقا :عبد الرمحن عبد اخلالق :ينظر 3
 ،كتاب التفسري ،واحلاكم يف املستدرك ).35/155( ،)21232( حديث ،رواه عبد اهللا يف زوائده على املسند 4

واألثر ، "هذا احلديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" :وقال )2/353( ،)3255(حديث ،باب تفسري سورة األعراف
 . وهي نسخة جيدة مشهورة واهللا أعلم، جزء من نسخة التفسري للربيع بن أنس عن أيب العالية

  ).1/7( ،)د ط( ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،واإلرادةمفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم  5
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ة ملشكل وختاما فيكفي الشريعة اإلسالمية سبقها يف إعطاء صورة كاملة ونظرة متكامل    

، بل هو حق مستحق، ة فحسبنع ما ذكر مل يكن بداعي الشفقة واملعلما بأن مجي، اإلعاقة
  1.وواجب حمقق على كاهل األمة مجعاء

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
كتاب حممل من موقع  ،)الرياض(دار الصميعي ،آراء ابن القيم حول اإلعاقة :عبد اإلله بن عثمان الشايع :ينظر 1

: تاريخ االطالع، http://www.alukah.net/web/khalidshaya/0/43815/: األلوكة
سري إمساعيل سليم  .)33ـ30(، )10ـ7( ،حقوق املعوقني :مصطفى أمحد القضاة ).12(، )01/05/2017(

املنهج اإلسالمي يف التوازن بني : مصطفى بن صاحل باجو. )55ـ39(، أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي :زيد
 :مقال منشور مبوقع مجعية التراث، املسلم املعاق واحتياجاته اخلاصة واجبات

http://www.tourath.org/ar/content/view/2148/42/، تاريخ  ،)11/06/2010( :بتاريخ
  .)01/05/2017: (االطالع



  
  

  ):النظري(الفصل األول 

  األهلية يف الفقه اإلسالميومتالزمة داون 
  

  :وفيه متهيد عن

  اإلعاقة العقلية تصنيفاا وخصائصها

  

  

  :ومبحثان

  .متالزمة داون: املبحث األول

  .األهلية يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين



  

  

  :متهيد

ة ـاإلعاقة العقلي
  تصنيفاا وخصائصها
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ال بد من التعريج على تعريف اإلعاقة العقلية ، قبل الولوج يف مباحث متالزمة داون
أفرادها وأشهرها على النطاق العلمي وذكر متعلقاا وتصنيفاا؛ إذ الفئة تعد أبرز 

  .واالجتماعي
    

  1):الذهنية(اإلعاقة العقلية تعريف  .1
تربوية  ،نظرا الختالف املعايري واجلوانب واألبعاد املنظور إليها ريفات اإلعاقةتعتعددت 

  :وفيما يلي عرض لبعضها 2،كانت أو نفسية أو اجتماعية أو طبية
 :يليومن أمهها ما  :التعريفات الطبية  -  أ

  

 "ناجتة عن مرض أو إصابة قبل ، حالة من النمو العقلي املتوقف أو غري املكتمل
 3".أو ناشئة عن أسباب وراثية، املراهقة

  "وهو بالضرورة  غري قابل ، عيب ذهين ميثل انعكاسا لقصور يف اجلهاز العصيب
 4".لشفاء

  :يليوتعرف اإلعاقة العقلية على وفقها مبا  :التعريفات السلوكية  - ب
  "تمع5".كل قصور جوهري يف القدرة على التعلم والتكيف ملطالب ا 

  

                                                             
غري أن ، مسميات حلقيقة واحدة :التأخر أو الضعف أو القصور أو التخلف العقلي اإلعاقة العقلية أو النقص أو 1

اإلعاقة  :فاروق الروسان :ينظر. خللوه من معىن تنقصي قد يفهم من املصطلحات األخرى ؛األول أشهر وأكثر تداوال
 ).149( ،العقلية

، ولوجية ذوي احلاجات اخلاصةسيك :عبد الرمحن سيد سليمان :ينظر للتفصيل يف التعاريف ومناهجها  2
  ).128ـ89(
 :عبد الرمحن سيد سليمان ).35( ،التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي: ينظر ،)1952( تعريف جريفيز 3

 ).89( ،السابقاملرجع 
 :الرمحن سيد سليمانعبد  ).36( ،املرجع السابق :حممد حمروس الشناوي: ينظر ،)1955(ساراسون تعريف  4

 ).150ـ149(، املرجع السابق: فاروق الروسان ).89( ،السابقاملرجع 
  ).37( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي، بالتصرف )1962( تعريف اللجنة الرئاسية للتخلف العقلي 5
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  " عدم القدرة على األداء يف املستوى املطلوب للتوازن املقبول يف إطار بيئته
 1".الثقافية

  

  :التعريفات السيكومترية  - ت
وهي تعريفات تعىن بوضع مقاييس لنسب الذكاء كمك يف تعريف اإلعاقة العقليةح ،

   2.معوقني عقليا "%70"واعتبار األفراد الذين تقل نسب ذكائهم عن 
  3".لعينة من السلوك ومقنن موضوعياختبار "واملقياس عبارة عن 

ال (وال بد أن يكون موضوعيا ، ويقصد بالتقنني اشتماله على خاصية الشمول واالطراد 
يراعي ( وصادقا ، )يعطي النتائج نفسها يف خمتلف الظروف(تا وثاب، )يتأثر بالعوامل اخلارجية

  4).وتكون له معايري حتدد درجات الفرد، الظروف املختلفة
الثبات (أم شخصية ، سواء أكانت عقلية، وتتنوع هذه االختبارات على حسب متعلقها

أثر (حتصيلية  أم، )واختبار امليول واالجتاهات، والسيطرة، واالنطواء، واملثابرة، االنفعايل
 5).الدراسة أو التدريب

  

  :التعريفات بواسطة ذكر ضوابط لإلعاقة كعناصر  - ث
  6:جعل صاحبه هلا ستة ضوابط   

                                                             
: فاروق الروسان ).38( ،التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي: ينظر، بالتصرف )1963( تعريف مازالند 1

 ).152ـ151(، العقليةاإلعاقة 
عبد الرمحن سيد  ).39( ،املرجع السابق :حممد حمروس الشناوي ).150(، املرجع نفسه: فاروق الروسان: ينظر 2

، )بريوت(دار العلم للماليني ، معجم علم النفس: فاخر عاقل ).92( ،سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة :سليمان
 ).70(، )1977( 2ط
  ).27( ،)1417/1997(1ط ،منشورات جامعة دمشق ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس خمائيل 3
 ،)1985( ،)القاهرة( دار املعارف ،القدرات العقلية ـ خصائصها وقياسها ـ :إبراهيم وجيه حممود: ينظر 4
)48.(  
  ).8(، نفسهاملرجع  :إبراهيم وجيه حممود: ينظر 5
 :عبد الرمحن سيد سليمان ).35( ،املرجع السابق :الشناويحممد حمروس : ينظر، )1941( من وضع دول 6

  .)101(، سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة
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 عدم النضج االجتماعي. 
 يرجع إىل نقص عقلي. 
 ناتج عن توقف يف النمو العقلي. 
 يتضح عند البلوغ. 
  موروث أو مكتسب(له أصل بنيوي.( 
  العالجغري قابل للشفاء عن طريق. 

  

  ـوهو من أشهر التعريفات  ـ: تعريف اجلمعية األمريكية للطب النفسي  - ج
متثل اإلعاقة العقلية مستوى من األداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء  "  
واضح يف السلوك التكيفي ، ويظهر يف مراحل العمر  ويصاحب ذلك خلل ،"70%"

  1."18النمائية منذ امليالد وحىت سن 
  :ويقوم التعريف على أركان ثالثة

  70"أن يكون متوسط الذكاء أقل من%". 
 اخللل الواضح يف السلوك التكيفي. 
  18"أن يظهر النقص قبل سن." 

العلوم التصورية  :أي ،عدة الكتساب اآلراءاملشدة قوة للنفس  :فلغة، الذكاءفأما 
بني  ورجل ذكي ،اقتراح النتائجوهو كذلك سرعة ، وهذه القوة تسمى الذهن ،والتصديقية

إذا  :ذكى الرجل"و ،وأصله التوقد واللهبان ،يكوقد ذكا يذكو وذَ ،واجلمع أذكياء ،الذكاء
أسن وحظي بالذكاء لكثرة رياضته وجتاربه، وحبسب هذا االشتقاق ال ييا كِّذَسمى الشيخ م

قلما توجد إال يف  وملا كانت التجارب والرياضات ،إال إذا كان ذا جتارب ورياضات
  2."لطول عمرهم استعمل الذكاء فيهم ؛الشيوخ

                                                             
التخلف : جنيب خزام ).153( ،اإلعاقة العقلية :فاروق الروسان). 51( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي 1

  ).74(، العقلي
2

 ،)ذكا( مادة، الصحاح :اجلوهري :ينظرو ).330( ،)ذكا( مادة، املفردات يف غريب القرآن :الراغب 
 ،)بريوت(دار إحياء التراث العريب  ،خليل إبراهم جفال :ت ،املخصص :ابن سيده ).6/2346(
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نقاس يدل على حدة الذال والكاف واحلرف املعتل أصل واحد مطرد م : "ابن فارسوقال 
  1".سرعة الفطنة: والذكاء ...الشيء ونفاذ يف

فقد أخذ مفهوم الذكاء حيزا كبريا من اجلدال العلمي؛ وذلك نتيجة ، أما اصطالحا   
وأكتفي هنا بإيراد تعريف يظهر أنه جامع مانع ، الختالف اجتاهات التصور وزوايا النظر

 :ويعرف الذكاء بأنه 2ـوسأفصل الحقا يف حبث ماهيته بإذن اهللا عز وجل  ـحلد كبري
، السلوكيات املعرفية اليت تعكس طاقة الفرد حلل املشكالت باستبصاراموعة الكلية من "

ونسبة ، وأن يستفيد من خربته ،وأن يفكر جتريديا ،وأن يكيف نفسه للمواقف اجلديدة

الذكاء 
	العمر	العقلي
	العمر	الزمين =I.Q  × 100".3  

  

فيقصد به أداء األنشطة اليومية املطلوبة للكفاية الشخصية  A.B4السلوك التكيفي وأما 
  5:التالية وجيمعها املهارات ،واالجتماعية

  املهارات الذاتية، مهارات احلياة اليومية(االستقاللية املهارات(. 
 مهارات حركية عامة ودقيقة( املهارات احلركية.( 
  التعبريية ،االستقبالية( املهارات اللغوية(. 
  بحسا، كتابة، قراءة(ات األكادميية املهار(... 
 املهارات املهنية. 
 التواصل وإنشاء العالقات( املهارات االجتماعية.(...  

                                                                                                                                                                                   
حممد عميم اإلحسان  ).95ـ38/93( ،)ذ ك و( مادة، تاج العروس :الزبيدي ).1/255( ،)1417/1996(1ط

  ).99(، )1424/2003(1ط ،)بريوت( العلميةدار الكتب  ،التعريفات الفقهية :الربكيت

   ).2/357( ،)ذكا( مادة ،مقاييس اللغة 1
  ).148( :ينظر ص 2
 انيرمز   IQ احرف ).59(، معجم علم النفس: فاخر عاقل ).189( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي 3

  . حاصل الذكاء: أي intelligence quotient ةلكلم
  .Adaptive the behavior  :يرمزان لـ ABحرفا  4
5

  ).177( ،اإلعاقة العقلية :فاروق الروسان). 238(السابق املرجع  :حممد حمروس الشناوي: ينظر 
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 مهارات السالمة.  
 وأجبديات السلوك االقتصادي. 

  

السلوك التكيفي معيارا فيصليا يف احلكم  دملاذا ع: وهو، وجوابا عن السؤال الذي قد يطرح
  1:أمهها، على األفراد؟ فاجلواب من عدة اعتبارات

 رد نقص ، اإلعاقة العقلية ظاهرة معقدة متعددة اجلوانب واألبعاد وال يرجع اخللل فيها
، وحركية، وحتصيلية، معرفية، وإمنا يشمل جوانب خمتلفة من السلوك، يف الذكاء
 .يسهم يف عملية التكيف وكلها، واجتماعية

 حك يسهم يف جتنب األخطاءاستخدام أكثر من م. 
 وليست املؤثر الوحيد يف حتصيل ، معامالت الذكاء وحدها ال تدل على اإلعاقة العقلية

 "%70" تزيد على ذكاءفكم من متحصل على نسبة  ، املرء وتكيفه مع بيئته وجمتمعه
 .والعكس صحيح، غريهابله ، ال يستطيع التكفل بأحواله الشخصية

    

كثريا ما تشتبه وتتداخل ، جيب التفريق بني مصطلحات هامة ،قبل ذكر التصنيفات اوأخري
  2:مفاهيمها

 وصوفوامل: صعوبات التعلم مستوى ذكائه يقع و، إنسان طبيعي كامل القوى ا
  ).%85( أكثر من ،يف املدى الطبيعي

 فهو مقارب حلالة التخلف العقلي ،)%85ـ70(ويقع مدى ذكائه : بطء التعلم، 
 .د سابقا من مجلتهمع قدو

 تظهر على شكل اضطرابات ، وهي حالة خطرة من املرض النفسي :املرض العقلي
كمرض  ،وال يعاين صاحبها غالبا أي نقص يف القدرة العقلية ،واختالل يف األداء

                                                             
  .)122ـ120(، سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة :عبد الرمحن سيد سليمان: ينظر 1
2

، )1997(3ط) القاهرة(عامل الكتب ، الصحة النفسية والعالج النفسي: حامد عبد السالم زهران :ينظر 
فاخر  ).150( ،اإلعاقة العقلية :فاروق الروسان). 39( ،العقلي التخلف :حممد حمروس الشناوي ).26ـ23(

  ).69(، معجم علم النفس: عاقل
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منشؤها تلف وهي إما عضوية ، وغريها والفصام بأنواعه جنون العظمة والوسواس
 .أو وظيفية ال يعرف هلا سبب عضوي، عضوي كتلف األجهزة العصبية

 
  1.التداخل بني تعريفات اإلعاقة العقلية خمطط يوضح :01الشكل رقم       

  
  

  :تصنيفات اإلعاقة العقلية .2
إن "وقد قيل قدميا ، ختتلف تصنيفات اإلعاقة عند أهل الشأن على حسب االعتبارات    

  :وعلى هذا األساس جتعل القسمة رباعية، "تراعى يف االعتباراتالعبارات 
 باعتبار متغري نسبة الذكاء I.Q  والسلوك التكيفيA.B ) مستويات اإلعاقة

 ).العقلية
                                                             

  ).96(، سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة: عبد الرمحن سيد سليمان: ينظر 1
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  توقع القابلية للتعلم(باعتبار متغري البعد التربوي.( 
 التصنيف الطيب( باعتبار أسباب اإلصابة(. 
  ـ العيادي ـ الكلينكي التصنيف(باعتبار الشكل الظاهري.( 

  

تقسم اإلعاقة ذا : A.Bوالسلوك التكيفي  I.Qالتصنيف حبسب متغري نسبة الذكاء   -  أ
 1:االعتبار إىل

  ويتراوح ، من حاالت اإلعاقة" %68"واليت متثل : 2)األفن(اإلعاقة البسيطة أو اخلفيفة
وأقصى ما قد يبلغه عمره العقلي  3،)%69ـ50(ذكاء الفرد املصاب ا ما بني 

 .سنة11
  ويتراوح نسب ذكائهم ، )%27(متثل هذه الفئة ): البله(اإلعاقة املتوسطة

 .سنوات بالنسبة لألسوياء) 7ـ3(وعمرهم العقلي ، )%49ـ35(
  ويتراوح ذكاؤهم ما بني ، )%5(ونسبة وجودها): العته(اإلعاقة الشديدة

 .سنوات3لعقلي وأقصى ما يبلغه عمرهم ا، )%34ـ20(
 20"الذكاء أقل من : اإلعاقة العميقة%." 

  
 

                                                             
1

 )60( )27( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي). 161ـ160(، اإلعاقة العقلية :فاروق الروسان: ينظر 
بارات اخت :عطوف حممد ياسني .)68ـ67(، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن). 73ـ69(

فاخر  .)140ـ139(، )1981(1ط ،)بريوت(دار األندلس  ،الذكاء والقدرات العقلية بني التطرف واالعتدال
 ).56ـ55(، النفسمعجم علم : عاقل

  .ملا حتمله من معىن تنقصي ؛أما حاليا فقد مت هجرها ،األلقاب تداوهلا أهل االختصاص سابقا ذهه 2
 .ومسي موهوبا ،فإذا زاد دخل الفرد حيز العبقرية ،)%110ـ90(الذكاء الطبيعي يتراوح ما بني  3
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  1.منحىن يوضح نسب قياسات الذكاء وتسمية أصحاا :02الشكل رقم   
 

وأصناف املعوقني حبسبه : )توقع القابلية للتعلم(التصنيف حبسب متغري البعد التربوي   - ب
 2:هي

 ال تعد من أصناف  وهي، )%89ـ75( ة الذكاء تتراوح ما بنينسب :الغيب العادي
 3.اإلعاقة يف العصر احلديث

 يقابل هذا الصنف اإلعاقة البسيطة: القابلون للتعلم. 
 وهم ذوو اإلعاقة املتوسطة: القابلون للتدريب. 
  ويوازيها اإلعاقة الشديدة والعميقة): الرعاية(احلاالت املعهدية. 

 

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=الذكاء+قیاسات+نسب+یوضح+منحنى
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiQkMX40MTfAhWuwAIHHRHqCBI

QsAR6BAgAEAE 18/11/2017: (تاريخ االطالع(  
2

جنيب  ).435( )65(، التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 162(، ةالعقلي اإلعاقة : فاروق الروسان: ينظر 
  ).78ـ77(، التخلف العقلي: خزام

أما اجتماعيا فال فرق بينه وبني  ،خال ااالت الدقيقة ،يتصف بالقدرة على املنافسة يف العلوم واألداء الوظيفي 3
 .السليم
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 1.ةجدول يوضح التوزيع الطبيعي للقدرات الفكري: 03الشكل رقم 

  
 :واإلعاقة حبسبه نوعان :التصنيف حبسب اختالف أسباب اإلصابة  - ت

 اجلينات(مثل أخطاء املورثات ، وترجع إىل عوامل وراثية: اإلعاقة العقلية األولية (
 .من حاالت اإلعاقة" %80"ومتثل ، )الكروموزومات(والصبغيات 

 اجلهاز العصيب يف أي وترجع لعوامل بيئية تؤدي إىل إصابة : اإلعاقة العقلية الثانوية
وهي يف جمملها تأيت نتيجة إلصابات ، مرحلة من مراحل النمو بعد عملية اإلخصاب

وكذا جراء ، أو يف أعقاب مرض نفسي، أو سوء تغذية، أو تسمم، أو عدوى، بدنية
 2.أسباب أخرى

   

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=الخلیج+الفكریة+للقدرات+الطبیعي+التوزیع+یوضح+جدول
UKEwiarrzY0cTfAhWP_qQKHdXzBp4Qs&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ah

AR6BAgEEAE 12/11/2017: (تاريخ االطالع(  

الصحة النفسية والعالج : حامد عبد السالم زهران .)63ـ62(، التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي: ينظر 2
 ).407ـ406( ،النفسي
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وهو يعتمد على وجود بعض  ):بالشكل الظاهري، اجلسمي: (التصنيف الكلينكي  - ث
، جبانب الضعف العقلي، سمية والتشرحيية والفسيولوجية واملرضية املميزةاخلصائص اجل

  1:وأكتفي بإيراد أكثر احلاالت انتشارا
  وسيأيت تفصيلها ):املنغولية(متالزمة داون. 
  تتصف بقصر ) ةأو شديد ةمتوسط إعاقة(حالة ضعف عقلي  ):التقزم، القصاع(القماءة

 .يف أقصى تقدير "سم90"ال تتجاوز إا حيث ،القامة جدا
 ضعف عقلي يرتبط بتضخم الرأس وبروز اجلبهة نتيجة لزيادة السائل  :استسقاء الدماغ

مع  "سم75"إىل  قد يصل حميط اجلمجمةإن   حيث، املخي الشوكي بشكل غري سوي
 .البسيطةأو  ةتوسطاملما بني   وإعاقتهم، بقاء حجم الوجه على شكله الطبيعي

 ما  مدى ذكائهم متراوح، نتيجة صغر حجم الرأس واملخ ةعقليإعاقة  :صغر اجلمجمة
 ).%50ـ20( بني
 

 
وأخرى ملصاب باستسقاء ، )عن اليمني(صورة ملصاب بصغر اجلمجمة: 04الشكل رقم 

   2.)عن اليسار(الدماغ
  

  :خصائص ذوي اإلعاقة العقلية .3
  :مستويات اإلعاقة العقلية كاآليت نسقوسيتم تقسيمها على   

                                                             
الصحة النفسية والعالج  :زهرانحامد عبد السالم ). 64ـ63( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي: ينظر 1

  ).409ـ408( ،النفسي

: ینظر الرابط 2
p://www.google.dz/search?q=httالجمجمة+بصغر+لمصاب+صورة

-M0sTfAhVO-&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXsJ
qQKHdKvBisQsAR6BAgFEAE 18/11/2017: (تاريخ االطالع( 
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 1:وأهم خصائصها: البسيطةاإلعاقة   -  أ
  بصعوبة وفشل متكرر ةبتدائياالالقدرة على حتصيل مقرر السنة الرابعة. 
 استخدام اللغة السهلة األولية مع بعض التأخر. 
 يف األغلب حتقيق االستقاللية التامة يف الرعاية الذاتية. 
 النجاح على املستوى االجتماعي. 
  ولو جزئيا، باإلعالة الذاتيةحتقيق الكفاية املهنية اليت تسمح. 
 الغالب أن ال تكتشف هذه اإلعاقة إال يف املرحلة االبتدائية. 
 عدم تأثريها على الشكل الظاهري للجسم. 
  

 2:وأهم خصائصها: اإلعاقة املتوسطة  - ب
  على حتصيل مقرر السنة األوىل االبتدائية كأقصى تقديرالقدرة. 
 التحصيل اللغوي احملدود. 
  الذاتيةنقص الرعاية. 
 الفشل يف سن الرشد عن االستقالل املعيشي الكامل. 
 سهلةالقدرة على االشتراك يف األنشطة االجتماعية ال. 
 إمكانية األداء املهين يف الورش احملمية. 
 الفشل التام يف أي عمل مبين على التفكري أو التذكر. 
  إيذاء الذات، العدوانية(مشاكل يف السلوك التكيفي.(... 

   

                                                             
حامد  ).60(، )27( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 160(، يةالعقل اإلعاقة: فاروق الروسان :ينظر 1

التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات : حممد سيد فهمي ).406( ،الصحة النفسية والعالج النفسي: عبد السالم زهران
  ).242(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه حممود). 131(، اخلاصة

2
، )60( ،املرجع السابق: حممد حمروس الشناوي). 161ـ160(، املرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 

، املرجع السابق: حممد سيد فهمي ).407ـ406( ،املرجع السابق: حامد عبد السالم زهران ).70ـ69(
  ).243ـ242(، املرجع السابق: إبراهيم وجيه حممود). 131(
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 1:وأهم خصائصها: اإلعاقة الشديدة  - ت
 عدم الصالحية للدراسة وال للتدريب. 
 صعوبة تعلم أي مهارة مهنية أو رياضية. 
 كامل على املستوى االجتماعيالفشل ال. 
  نعدمم شبهالتفكري. 
 ن عن األسوياء ظهور التميز اجلسميالبي. 

 

 2:وأهم خصائصها: اإلعاقة العميقة  - ث
 حىت الضرورية حلاجاته الشخصية ،العجز عن حتصيل املهارات. 
 احلاجة للرعاية الكاملة والدائمة مدى احلياة. 
   

فإن الفروق بني ضعاف العقول بصفة ، وجيب أن نوضح أنه بالرغم من هذه التقسيمات" 
مبعىن أنه إذا انتسب ، عامة وبني أفراد كل فئة من فئات الضعف العقلي كذلك فروق كبرية

فإن هذا ال يعين بالضرورة أما متشاان من حيث قدرما العقلية ، مثالفردان إىل فئة البلهاء 
وإمنا جيب أن ننظر إىل إمكانية كل واحد منهما ، ومعاملتهما معاملة واحدة على هذا األساس

بينما يقترب معامل ذكاء الثاين ، فقد يقترب معامل ذكاء أحدمها إىل الفئة األعلى، على حدة
وينطبق على ضعاف العقول يف هذا الصدد ما ينطبق على الفئات ، وهكذا... من الفئة األقل

  3".املتوسطة وفوق املتوسطة من اختالفات وفروق

                                                             
حامد عبد  ).72ـ70( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 161(، يةالعقل اإلعاقة: فاروق الروسان :ينظر 1

التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات : حممد سيد فهمي ).407( ،الصحة النفسية والعالج النفسي: السالم زهران
  ).244ـ243(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه حممود). 131(، اخلاصة

2
حامد عبد السالم  ).73( ،املرجع السابق: حممد حمروس الشناوي). 161(، املرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 

، املرجع السابق: إبراهيم وجيه حممود). 131(، املرجع السابق: حممد سيد فهمي ).407( ،املرجع السابق: زهران
)244.(  

 ).244ـ243( ،السابقاملرجع  :إبراهيم وجيه حممود 3
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نفسي واجتماعي وتربوي من بعد طيب و، واحلاصل أنه ال بد من مراعاة سائر األبعاد
   1.للوصول إىل تشخيص كامل مقارب للحقيقة ،وسيكومتري

 

 
  

    

   
    

         

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ).وما بعدها172(، يةالعقل اإلعاقة: فاروق الروسان: ينظر 1



  
  : املبحث األول

  متالزمة داون
  تعريفها وأنواعها وخصائصها

    

  :ثالثة مطالبوفيه   

  .حدوثها وأسباب" متالزمة داون"تعريف  :املطلب األول

  ".متالزمة داون"أنواع  :املطلب الثاين

  ".متالزمة داون"خصائص فئة   :املطلب الثالث
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كمال حكمته وعظيم تقديره  نع ناشئةالكونية ال ـ عز وجل ـجرت سنة اهللا     
 ،العلة والشفاء ،إذ خلق الشيء وضده ؛ونفوذ مشيئته على ربط األسباب مبسبباا

قال ، وجهله من جهله ،علمه من علمه ،وتناسق بديع ،يف ترابط عجيب ،الداء والدواء
وهي باعتبار تلك  ،فهو سبحانه إمنا قدرها وقضاها حلكمته ،وأما السيئة" :ابن القيم

وال  ،كما ال يوصف به ،قط ءفإن الرب سبحانه ال يفعل سو ؛احلكمة من إحسانه
  1".بل فعله كله حسن وخري وحكمة ،يسمى بامسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ).169( ،)1398/1978(1ط ،)بريوت(دار املعرفة ،القضاء والقدر واحلكمة والتعليلشفاء العليل يف مسائل  1
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  .وأسباب حدوثها" متالزمة داون"تعريف  :املطلب األول
  

وقد مت ، االضطرابات الصبغية اجلسدية شيوعا يف العاملتعد متالزمة داون من أكثر 
سنة  2الندن داونألول مرة على يد الطبيب  1اكتشافه كحالة مرضية ذات أعراض مالزمة

وقد قام داون بدراسته ، ؛ لشبه املصابني  باجلنس املنغويل"البله املنغويل"ومساه ، "1866"
جريوم فجاء الطبيب ، ىل أن تطور علم الوراثةغري أن سببه ظل جمهوال إ، دراسة دقيقة وشاملة

  ".21"فكشف أن املتالزمة وراءها اضطراب يف الصبغي " 1959"سنة  3 جلون

                                                             
وقد  ،وهذا ما يوضحه الفحص اإلشعاعي للهياكل العظمية القدمية ،فالظاهر وجوده قدم اإلنسان ،أما املرض عينه 1

  :رمحه اهللا أوصاف املتالزمة وهي ابن اجلوزيذكر 
 صغر الرأس واألذن. 
 الرقبة واألصابع وكذا، قصر الطول. 
 استدارة الوجه. 
 االعني املشبهة ألعني البقر تدل على احلمق : "وقال، جحوظ العني وميال." 

  :أما عن الصفات املعرفية والسلوكية فذكر
 عدم إدراك عواقب األفعال. 
 الثقة بالناس كافة. 
 العجز عن حتصيل العلوم. 
 كثرة االلتفات. 
 الفرح باملدح الكاذب. 

، )1410/1990(1ط، دار الفكر اللبناين، عبد األمري مهنا: ت، أخبار احلمقى واملغفلني: ابن اجلوزي: ينظر
، حقوق املعوقني يف اإلسالم: بن محزة .)64(، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن ).36ـ30(
)21(.  
اشتهر بأنه أول من وصف ، )1896(وتويف سنة ) 1828(ولد سنة ، طبيب اجنليزي: جون الجندون هايدون داون 2

 دار النهضة العربية ،معجم علم النفس والطب النفسي: عالء الدين كفايف، جابر عبد احلميد: تنظر ترمجته. املنغولية
  ). 3/1018(، )1990( ،)القاهرة(
أول من اكتشف تسبب ، )1994(وتويف سنة ) 1926(ولد سنة ، طبيب وعامل جينات فرنسي: جريوم جلون 3

 :ويكيبيديا الفرنسية: انظر. يف إحداث متالزمة داون) 21(الصبغي 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Lejeune. 02/12/2016: (تاريخ االطالع(  
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فأطلقت ، ويف سبعينيات القرن املاضي قامت جلنة أمريكية مبراجعة االصطالحات
سم من تنقص وألغي اسم البله املنغويل؛ ملا حيمله اال، متالزمة داون على املرض نسبة ملكتشفها

غري أن اإلطالق ال يزال ، وكذا لعدم وجود أي عالقة بينهم وبني املرض، جلنس املنغوليني
متثلث الصبغي : (وبعضهم يفضل تسميته بـ، ستعمل بشيوع حىت يف األوساط العلميةي
"21.("1    
  

  .تعريف متالزمة داون: الفرع األول
عند التدقيق من قبيل املفاهيم  وهي، أسوق بعض أشهر التعريفات املتداولة علميا

  .ال احلدود الدقيقة اجلامعة املانعة، املوضحة
مرض كروموزومي راجع إىل وجود كروموزوم ثالث على زوج : "متالزمة داون

  2".كروموزومي
  3...".حيث يتميز صاحبه مبظهر خارجي خاص، مرض خلقي ميس القدرات العقلية: "أو هي

ويفصح االضطراب عن ، يتميز بوجود صبغي زائد 4)كروموزومي(اضطراب صبغي "أو 
، وعيون تبدو مائلة أو منحدرة، ووجه مستدير مسطح، نفسه فيما يسمى املالمح املنغولية

وعادة ما يتصف املرض ذا ، ويكون املخ أقل من املتوسط من حيث احلجم أو الوزن
ويتصف املرض ، لشديدةاالضطراب بالتخلف الذي يتراوح من الدرجة املعتدلة إىل الدرجة ا

واألكروميكاريا ...ويسمى االضطراب أيضا املنغولية... باالستعدادات املوافقة وسالسة القيادة
  5".اخللقية

                                                             
 :حممد حمروس الشناوي ).10( ،طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش: ينظر 1

مقال ، متالزمة داون: جايب كيفوركيان). 408( ،الصحة النفسية: حامد عبد السالم زهران ).30( ،التخلف العقلي
-متالزمة/خلقية-تشوهات/طبية-مقاالت/https://www.altibbi.com:() منشور مبوقع الطيب بتاريخ

  )05/01/2017: (تاريخ االطالع .330-املنغولية-داون

 ).10(، املرجع السابق: هدى خرباش 2
 ).11(، املرجع السابق: هدى خرباشنقال عن ) 762( ،)1980(، موسوعة علم النفس 3
 ).48( :ص )الكروموزوم(ينظر لبيان معىن الصبغي  4

 ).1019( ،)زملة داون( :مادة ،معجم علم النفس والطب النفسي :عالء الدين كفايف ،جابر عبد احلميد جابر 5
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وتشوهات جسدية ، اضطراب جيين مصحوب بتخلف عقلي دائم: " وتعرف كذلك أا
  1".خمتلفة

  2.صنيفهتكفي عشرة منها لت، عرضا"25"وقد حددته منظمة الصحة العاملية بـ

  
  

  3.صورة لبنت مصابة مبتالزمة داون: 05الشكل رقم     
  

فهي كلمة رديفة ، "اموعة من األعراض املالزمة لعدة أشخاص: "أما املتالزمة فيقصد ا
  . متالزمة مرضية" 750"ويوجد تقريبا ، )مرض(أو ) حالة: (لـ

  .االختبارات التشخيصية أو املسحيةإما بواسطة ، ولتشخيص املرض قبل الوالدة طريقتان
مع  ،غري أا تشكل خطرا على صحة األم، فأما االختبارات التشخيصية فتمتاز بالدقة العالية

   .احتمال تعريض اجلنني لإلجهاض
   

                                                             
 .ـ بالتصرف ـ )مقال( متالزمة داون :جايب كيفوركيان 1
 دكتوراه علوم ،فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داون: خرباشهدى : ينظر 2
 ،)سطيف( جامعة فرحات عباس ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،حلسن بوعبد اهللا :إشراف ،)غري منشورة(
)2007(، )57.(  
 :ینظر الرابط 3

http://www.google.dz/search?q=داون+بمتالزمة+مصابة+لبنت+صورة
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTlYDr0sTfAhUwMewKHQjGAEYQ

sAR6BAgGEAE 22/07/2016: (تاريخ االطالع(  
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  1:وتتم بوسائل ثالث
 من " 20"بأخذ عينات من الدم املوجود يف احلبل السري بعد األسبوع : الوسيلة األوىل

 .احلمل
 10ـ08(بفحص مادة املشيمة يف األسبوع : الوسيلة الثانية.( 
 الفحص الوراثي للسائل األميين احمليط باجلنني يف األسبوعني : الوسيلة الثالثة

 ).16ـ15(
 

 
  2.صورة لالختبارات التشخيصية: 06الشكل رقم     
  

                                                             
1

أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض التدخل املبكر وعالقته بتحسني  :مساح نور وشاحي: ينظر 
معهد الدراسات  ،فاروق سيد عبد السالم ،عالء الدين كفايف :إشراف ،)غري منشورة( ماجستري ،متالزمة داون

   ).155(، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان). 92( ،)2003( ،)جامعة القاهرة( والبحوث التربوية

: ینظر الرابط 2
http://www.google.dz/search?q=التشخیصیة+االختبارات+صورة

&sa=X&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiEksqh08TfAhUKLewKHYGVDToQ
sAR6BAgGEAE 02/11/2018: (تاريخ االطالع(  
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قياسات حميط فتتم باستعمال جهاز فوق الصوتية الذي يظهر ، وأما االختبارات املسحية
  1.وهي وسيلة ساملة وليست بدقيقة، لتتم مقارنتها بقياسات األطفال األسوياء، الرأس

  
  2.صورة لالختبار املسحي بواسطة املوجات فوق الصوتية: 07الشكل رقم 

  
فتعد املتالزمة من أسهل املتالزمات تشخيصا وكشفا؛ وذلك راجع لوضوح ، أما بعد الوالدة
  3.معامل أصحاا

  

     :أسباب حدوث متالزمة داون :لثاينالفرع ا
  .وأخرى وراثية، ترجع األسباب يف جمملها إىل عوامل بيئية

 4:وهي، من حاالت اإلصابة "%95"ومتثل: العوامل البيئية .1

                                                             
  ).155(، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان: ينظر 1

: ینظر الرابط 2
http://www.google.dz/search?q=الصوتیة+فوق+الموجات+بواسطة+المسحي+لالختبار+صورة

7nM08TfAhUGDewKHQPMAL&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiUw
4QsAR6BAgFEAE  

التدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض  :مساح نور وشاحي: ينظر 3
شيخة ). مقال(متالزمة داون: جايب كيفوركيان ).155(، املرجع السابق: فاروق الروسان). 92( ،متالزمة داون

 :حممل من موقع pdfكتاب ، حياة أفضل ألطفال متالزمة داونحنو : سامل العريض

h p://www.gul ids.com/ar/index.php?ac on=show_res&r_id=77&topic_id=1834 ،)271.( 
فاروق ). 59( ،برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داونفاعيلة : هدى خرباش :ينظر 4

: هدى خرباش ).88ـ85( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي .)168ـ163(، املرجع السابق: الروسان
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فالدراسات تشري أن ثلث األطفال املصابني يزيد سن ، سنة35تقدم سن األم فوق   -  أ
إىل كرب سن البويضة اليت تنشأ يف  ـاحتماال  ـوذلك يرجع ، سنة 40أمهام على 

ويلعب تقدم عمر األب على  ، الشهر الثالث من عمر األنثى وتستهلك طيلة حياا
من احلاالت يكون عمر األب  "%20"سنة دورا يف حدوث املتالزمة؛ إذ إن " 50"

ت وقد يرجع ذلك إىل كثرة االنقسامات يف الكروموزوما، فيها فوق السن املذكور
 .اليت حتدث يف اخلاليا اجلنسية للذكر طيلة هذا الزمن املديد

  
  1.جدول يوضح العالقة بني نسب احلدوث وعمر األم: 08الشكل رقم 

 

 .وخاصة حبوب منع احلمل، االستخدام السيئ لألدوية  - ب
 .وااللتهابات الكبدية) كالغدة الدرقية(خاصة الصماء ، االضطرابات يف الغدد  - ت
 .لألشعة تعرض األم احلامل  - ث
 .والعقم املؤقت، االضطرابات يف احليض  - ج
 .اإلجهاض املتكرر  - ح
 .االضطرابات االنفعالية والتعب الشديد  - خ
 .وكذا شرب الكحول والتدخني، سوء تغذية املرأة احلامل  -  د

                                                                                                                                                                                   
عبد . )80ـ79(، يالعقل التخلف :جنيب خزام). 20( ،طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية

  ).10( ،)د ت( ،)غزة( منشورات مجعية احلق للحياة ،متالزمة داون :الرمحن فائز السويد

 :ینظر الرابط 1
http://www.google.dz/search?q=األم+وعمر+داون+الحدوث+نسبة+بین+العالقة+یوضح+جدول

yJ1MTfAhVNzKQKHWwFA3.&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi3mP
AQsAR6BAgFEAE 09/09/2017: (تاريخ االطالع(  
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 ).طفل األنابيب: (احلمل عن طريق ما يسمى بـ  -  ذ
  

لوراثة خاصية وترجع إما ، من جممل اإلصابات" %5ـ3"ومتثل من : العوامل الوراثية .2
ويزيد احتمال االنتقال أو ، )طفرة جينية(أو انتقال خصائص وراثية شاذة ، التخلف العقلي

 1:ينقص على حسب نوع االنقسام اخللوي الشاذ
ويرجع إن حصل لوجود جني ، خطر التكرار  نادر التثلث الصبغي الكاملففي حالة   -  أ

 .حمفز على حدوث التثلث
 ".%20"تصل نسبة تأثري الوراثة إىل  املوزيكويف حالة   - ب
فتشري اإلحصائيات إىل أن ثلث احلاالت نتيجة  ،الزائد الكروموزوميوأما يف حالة   - ت

 ".21"كمية زائدة من الصبغي ") %25"واألب" %75"األم(حلمل أحد الوالدين 
  .من اإلناث 2ذكور يقابله 3فإن كل ، أما انتشار املرض حبسب اجلنس

كر ال يعدو كونه جمرد نظريات واحتماالت قد يغلب على الظن ذُ وإن سائر ما، هذا
  3.وال يعرف السبب احلقيقي وراء هذه املتالزمة إىل يوم الناس هذا 2،رجحاا أحيانا

  4:غري أنه باإلمكان الوقاية وتقليل احتمال اإلصابة مبتالزمة داون باتباع النصائح التالية
  35"جتنب الوالدة بعد سن." 
  حتاليل لكروموزومات املقبلني على الزواجإجراء. 
 ضرورة القيام بالفحوصات الطبية ملن سبق هلا احلمل مبصاب . 

   

                                                             
  ).52: (ينظر ص، الشاذة ةاخللوي اتنقساملالسيأيت شرح  1

 :ينظر. من األسباب ال تزال غري معروفة" %75"فاملراجع تشري إىل أن  ،وال خيتلف عن هذا بقية أنواع اإلعاقات  2
  .)79(، العقلي التخلف :جنيب خزام. )163(، ةالعقلي اإلعاقة:  فاروق الروسان

 ).91ـ88( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي .)173ـ169(، املرجع السابق: فاروق الروسان :ينظر 3
، املرجع السابق :جنيب خزام). 20( ،طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية: هدى خرباش

  ).12ـ10( ،)د ت( ،)غزة( منشورات مجعية احلق للحياة ،متالزمة داون :السويدعبد الرمحن فائز . )81ـ80(
التدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض  :مساح نور وشاحي: ينظر 4

  .)96ـ95(، متالزمة داون
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  ".متالزمة داون" أنواع: املطلب الثاين
  

وذلك نتيجة ، كما مر ذكره" 21"ترجع اإلصابة مبتالزمة داون لشذوذ يف الصبغي 
  .اختالف شكله تتنوع املتالزمةوالذي على حسب ، لالنقسام اخللوي غري الطبيعي

، غري أنه ال بد قبل الولوج يف تفسريه شرح االنقسام اخللوي الطبيعي؛ لتتضح صورة املقابل
  .وبضدها تتميز األشياء

  
  1.املتالزمةبصورة لصبغيات اإلنسان املصاب : 09الشكل رقم 

  
      .االنقسام اخللوي الطبيعي: الفرع األول

اخللوي أهم وأخطر الفترات اليت حتدد مصري اإلنسان وصحته؛ إذ إن ما االنقسام  يعترب    
  2.ان ذلكمرض قد تسببه اجلينات إب 5000يربو على 

واليت تنسجم يف شكل ) الكروماتني(كل خلية يف اجلسم متكونة من نواة حتمل املادة الوراثية 
زوجا من " 23"كروموزوما موزعة على " 46"وحتمل كل خلية ، )الكروموزومات(خيوط 

                                                             
: ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=المتالزمة+المصاب+اإلنسان+لصبغیات+صورة
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjLtPS81MTfAhXH_qQKHaRYCicQs

AR6BAgFEAE 19/12/2017(: تاريخ االطالع(  

 :حممل من موقع pdfكتاب ، الكروموزومات واألمراض اليت تسببها: شيخة سامل العريض: ينظر 2
2266.htm-h p://www.gul ids.com/ar/book28، 262(، )02/01/2017: (تاريخ االطالع.(  
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، )21أصغرها الصبغي(مرتبة حبسب احلجم من الكبرية إىل الصغرية ، الكروموزومات املتماثلة
  1.واليت تتشكل جراء احتاد كروموزومات بويضة األم وحيوان األب املنوي

  

  
  2.)عن اليمني(صورة للخلية ومكوناا: 10الشكل رقم 
  3.)عن اليسار(يصورة لصبغيات اإلنسان الطبيع: 11الشكل رقم 

  

اليت ترسم الصفات الوراثية لإلنسان؛ إذ ) املورثات( اجليناتوكل كروموزوم حيوي مئات من 
احلمض النووي (من جزي صغري يعترب أهم جزء عضوي ) كروموزوم(يتكون كل صبغي 

                                                             
 :هدى خرباش ).79( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي .)164(، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان: ينظر 1

مساح نور ). 35ـ25( ،الكروموزومات واألمراض اليت تسببها :شيخة سامل العريض). 11( ،طفل متالزمة داون
  .)84(، لألطفال املصابني بأعراض متالزمة داونالتدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة  :وشاحي

 :ینظر الرابط 2
.google.dz/search?q=http://wwwومكوناتھا+للخلیة+صورة

&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjQmea11sTfAhUE6qQKHYtQA2w
QsAR6BAgDEAE 11/11/2017: (تاريخ االطالع(  

: ینظر الرابط 3
http://www.google.dz/search?q=یعيالطب+اإلنسان+لصبغیات+صورة

&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb2YzL1sTfAhUQyqQKHZH2Bm0Q
sAR6BAgEEAE 11/11/2017: (تاريخ االطالع(  
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وهاته اجلينات ، )اجلينات(والذي حيمل بدوره الرسائل الوراثية ، )ADNالناقص األكسجني 
  1:أشكال ثالثةعلى 
، واليت حتمل الصفات املرغوب فيها، وهي اجلينات القوية واملؤثرة: اجلينات السائدة .1

 .وتكفي منها واحدة لتظهر
 .وال تظهر على الفرد، وحتوي صفات غري مرغوب فيها: اجلينات الناقلة .2
منها  وال تظهر إال إذا اجتمع، واليت متثل الصفات الوراثية املرضية: اجلينات املتنحية .3

 .جينان
 

  

  
                                                             

 :هدى خرباش ).80( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي .)164(، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان:ينظر 1
مساح نور ). 47ـ35( ،الكروموزومات واألمراض اليت تسببها :العريضشيخة سامل ). 11( ،طفل متالزمة داون

  .)84(، التدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض متالزمة داون :وشاحي
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   1.صور للخلية واحلمض النووي: 12الشكل رقم       

  

  :واالنقسام اخللوي نوعان
ويشمل سائر خاليا اجلسد ، الذي حيدث مدى احلياة: االنقسام اخللوي اجلسدي .1

 .باستثناء خاليا املخ، ...)الدم، اجللد(
املنوي والبويضة باختزال والذي حيدث يف خاليا احليوان : االنقسام اخللوي اجلنسي .2

 2).23(عدد الكروموزومات يف اخللية احملدثة إىل النصف 
 

   
  
  
  
  

   

                                                             
 :ینظر الرابط 1

http://www.google.dz/search?q=النووي+والحمض+الخلیة+صور
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi8i4iG18TfAhUHyaQKHSUCDfUQs

AR6BAgCEAE 11/11/2017: (تاريخ االطالع(  

هدى  ).80ـ79( ،العقلي التخلف: حممد حمروس الشناوي .)164(، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان:ينظر 2
). 47ـ25( ،الكروموزومات واألمراض اليت تسببها :شيخة سامل العريض). 11( ،طفل متالزمة داون :خرباش

  .)84(، التدخل املبكر :مساح نور وشاحي
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  1.صورة ملراحل تشكل الصبغيات يف االنقسام الطبيعي: 13الشكل رقم 

   

                                                             
  ).15( ،طفل متالزمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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       .االنقسام اخللوي يف حاالت متالزمة داون: الفرع الثاين

اخللوي غري الطبيعي السبب الرئيس جراء االنقسام " 21"يعد الشذوذ املصاحب للصبغي
تفسر يف ثالثة أنواع من ، غري أن شكل الشذوذ يأخذ نواحي ثالث 1،لإلصابة مبتالزمة داون

  :اإلصابة
  

 ):عدم االنفصال( الكامل21تثلث الصبغي .1
وحتدث قبل ، من حاالت اإلصابة "%92، 5"وهي أكثر احلاالت شيوعا؛ إذ متثل 
فتحمل اخللية املصابة ، )البويضة واحليوان املنوي(عملية اإلخصاب عند تكون اخللية اجلنسية 

فإذا حصل التلقيح ، "21"لوجود نسخة زائدة من الصبغي" 23"كروموزوما بدل " 24"
االت يف احل" 46"كروموزوما بدل " 47"واحتدت كروموزومات الوالدين كان الناتج 

  .الطبيعية
فإذا علمنا أن هذا النوع من اإلصابة ، من حاالت الشذوذ تكون يف البويضة" %95"علما أن 

كان احملصل أن النساء هن املتسبب الرئيس ، يعترب أغلب احلاالت حدوثا وأشهرها شيوعا
  2.للمتالزمة

   

                                                             
أذكر منها  ،مرضية غري حالة داونعدة حاالت ل مسبب ،شذوذ الكروموزومات املتمثل يف وجود نسخ زائدة منها 1

 ...).وغريمها13 متالزمة باتاو يف الصبغي ،18متالزمة إدوارد نتيجة لشذوذ يف الصبغي ( :متثيال ال حصرا
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية : هدى خرباش ).12( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 2

التدخل  :مساح نور وشاحي ).84( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 58( ،داونلألطفال املصابني مبتالزمة 
الكروموزومات  :شيخة سامل العريض .)10(، متالزمة داون: الرمحن فائز السويد عبد .)85ـ84(، املكرب

  .)ومابعدها52( ،واألمراض اليت تسببها
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   1.الكامل 21صورة ملراحل تشكل الصبغيات يف حالة تثلث الصبغي : 14الشكل رقم 

   
                                                             

  ).16( ،طفل متالزمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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 ):املوضعي ـاالنكسار ـاالنتقال ، متبدل املكان( الزائد الكروموزومي .2
وحيدث بعد عملية اإلخصاب نتيجة كسر يف الصبغي ، من احلاالت "%4، 8"وهو ميثل     

 15، 14، 13: (لينتقل اجلزء املنكسر ويلتصق يف واحد من الكروموزومات التالية، "21"
وترجع أساسا لوجود كمية ، وقد مر سابقا أن ثلث اإلصابات ذا النوع وراثية، )23، 22،

  1.عند أحد الوالدين" 21"زائدة من الصبغي 

  
   2. 14ملتحم يف  21صورة جلزي من الصبغي : 15الشكل رقم 

  

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية : هدى خرباش ).13( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

مساح نور  ).85ـ84( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 59ـ58( ،لألطفال املصابني مبتالزمة داون
، املصابني بأعراض متالزمة داونالتدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال  :وشاحي

الكروموزومات واألمراض اليت  :شيخة سامل العريض .)11(، متالزمة داون: الرمحن فائز السويد عبد .)86ـ85(
  .)ومابعدها52( ،تسببها

  ).19( ،طفل متالزمة داون: هدى خرباش :ينظر 2
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 ):املوزيك، الفسيفسائي( املختلط .3
وحيدث هذا ، من احلاالت "%2، 7"أقل األنواع حدوثا؛ إذ متثل اإلصابة به     

فيحدث ، االنقسام الشاذ عندما تشرع البويضة يف االنقسام بعد عملية اإلخصاب
، لتحمل اخللية األوىل ثالثة كروموزومات بدل اثنتني، اخللل يف توزيع الكروموزومات

وهكذا يستمر ، واليت متوت نتيجة للنقص، بينما حتمل األخرى كروموزوما واحدا
وهي حالة مشاة حلالة ، "21"املصابة لنحصل على خاليا متثلة الصبغي انقسام اخللية

  .الكامل"21"التثلث الصبغي
وال حيدث الشذوذ إال يف اخللية الثانية أو ما ، وقد تنشطر اخللية األوىل انشطارا طبيعيا

، فيكون احملصل احتواء اجلسم على خاليا سليمة ناشئة من انقسام اخللية األوىل، بعدها
  . خرى مصابة ناشئة من االنقسام الشاذوأ

والغالب ، واألفراد املصابون مبثل هذا النوع ال تظهر الصفات اخلارجية عليهم بوضوح
  1.أن إعاقتهم العقلية من النوع البسيط

   

                                                             
برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية فاعيلة : هدى خرباش ).14( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

التدخل  :مساح نور وشاحي ).85( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 59( ،لألطفال املصابني مبتالزمة داون
الرمحن  عبد .)87ـ86(، املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض متالزمة داون

   .)12(، متالزمة داون: فائز السويد
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   1.صورة للشذوذ الصبغي خالل االنقسام اخللوي األول يف حالة املختلط: 16الشكل رقم 

   

                                                             
  ).17( ،طفل متالزمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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   1.للشذوذ الصبغي خالل االنقسام اخللوي الثاين يف حالة املختلط صورة: 17الشكل رقم 

   

                                                             
  ).18( ،طفل متالزمة داون: هدى خرباش :ينظر 1
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  ".متالزمة داون"فئة   خصائص: املطلب الثالث
         

مما يسهم يف جالء الصورة ، تتميز متالزمة داون بوضوح خصائصها وسهولة تشخيصها     
اخلصائص مع التركيز  أحاول استيعاب تلك اوهاهن، ودقة احلكم فيما يلي من أحباث شرعية

  . على ما خيدم البحث دون غريه
  

  ):اجلسمية(اخلصائص الفزيولوجية : الفرع األول
  .وخصائصه اجلنسية والتناسلية ،وحاله الصحية ،ووظائفه ،وتتمثل يف شكل اجلسم

 1:ويتصف باآليت: شكل اجلسم .1
 األطراف  والرقبة واألصابع طول وكذا ،قامةقصر ال. 
  دائري مع تسطيح يف مؤخرة الرأسشكل اجلمجمة. 
 صغر الرأس واألذن. 
 مع أنف قصري مسطح يف جزئه األعلى، الوجه دائري عريض ومسطح. 
 مها مشدودة األطراف كعيون املغولوكلتا، ميالن العينني.  

   

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات : هدى خرباش ).23ـ22( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

 ).وما بعدها255()88( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 60( ،داوناللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة 
 ،حنو حياة أفضل ألطفال متالزمة داون: شيخة سامل العريض .)17(، متالزمة داون: الرمحن فائز السويد عبد

 ،واملغفلنيأخبار احلمقى : ابن اجلوزي .)65(، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن .)266(
   ).33ـ30(
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 2".العني املشبهة ألعني البقر تدل على احلمق " 1:ابن اجلوزيقال  
 نعومة الشعر. 
  كرب اللسانصغر عظام الفك مع. 
 ظهور آثار الشيخوخة مبكرا. 
  غ2500(الوزن حال الوالدة أقل من الطبيعي.( 

  

 
  3.صور لبعض أعضاء جسم املصاب باملتالزمة: 18الشكل رقم          

  

 4:منها، ويعاين املصابون اضطرابات عدة فيها :الوظائف اجلسمية .2
                                                             

أحد أفراد العلماء، برز  : "ابن كثريقال ، البغدادي احلنبلي، أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد :ابن اجلوزي 1
يف كثري من العلوم، ومجع املصنفات الكبار والصغار حنوا من ثالمثائة مصنف، وكتب بيده حنوا من ألفي جملدة، وتفرد 

سبق إىل مثله، وال يلحق شأوه يف طريقته وشكله، ويف فصاحته وبالغته وعذوبة كالمه، وحالوة بفن الوعظ الذي مل ي
ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على املعاين البديعة، وتقريبه األشياء الغريبة فيما يشاهد من األمور احلسية، بعبارة وجيزة 

). 597 – 508 (، )املوضوعات(، )مع املسانيدجا : (من مصنفاته، "سريعة، هذا وله يف العلوم كلها اليد الطوىل
 ،)القاهرة(دار هجر ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :ت، البداية والنهاية: ابن كثري: تنظر ترمجته

 :ابن العماد ).518ـ2/461( ،ذيل طبقات احلنابلة: ابن رجب ).711ـ16/706(، )1424/2003(1ط
  ).48ـ1/47( ،شذرات الذهب

  ).36ـ30(، واملغفلنيأخبار احلمقى  2
: ینظر الرابط 3

http://www.google.dz/search?q=بالمتالزمة+المصاب+جسم+أعضاء+لبعض
&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwijrtHy2cTfAhWnwAIHHXk_AOwQs

AR6BAgFEAE  
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات : هدى خرباش ).24ـ23( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 4

شيخة  ).وما بعدها255( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي). 60( ،اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داون
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 قلة التوتر العضلي واالنعكاس التام. 
 شهر 36أو  24واملشي إىل غاية 12الوقوف يف الشهر(  تأخر النمو العام.( 
 تأثر الوظائف الدماغية العليا؛ نتيجة الختالل تكوين الرأس. 
  بطء اخلاليا العصبية يف نقل املعلومات إىل املخ وتوصيل األوامر منه إىل اجلسم

 .لالستجابة
  

األمراض؛ ولذا مل تطل لفئة متالزمة داون قابلية كبرية لإلصابة بشىت : املشاكل الصحية .3
 1:ومن أشهر املشاكل، أعمارهم قدميا مع غياب الرعاية الصحية

  منهم مشاكل قلبية متفاوتة اخلطورة "%50"يعاين. 
 2.املشاكل الغددية 
 نقص املناعة بشكل عام. 
 3.املشكالت احلس حركية 
 املشاكل البصرية والسمعية. 
  منهم من التوحد "% 10"يعاين.  

                                                                                                                                                                                   
، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن .)266( ،حنو حياة أفضل ألطفال متالزمة داون: سامل العريض

   ).408( ،الصحة النفسية والعالج النفسي :السالم زهرانحامد عبد  .)65(

فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات : هدى خرباش ).26ـ24( ،طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 1
 عبد ).وما بعدها255(، املرجع السابق: حممد حمروس الشناوي). 60( ،اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داون

 .)266( ،حنو حياة أفضل ألطفال متالزمة داون: شيخة سامل العريض .)18(، متالزمة داون: الرمحن فائز السويد
 عبد ).408( ،املرجع السابق :حامد عبد السالم زهران .)65(، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية :سامية عبد الرمحن

عادل عبد ). د ت(، )غزة(احلق للحياة  منشورات مجعية ،داونأمراض القلب اخللقية ومتالزمة  :الرمحن فائز السويد
 :حممل من موقع pdfكتاب ، تشخيص التوحد بني األطفال من متالزمة أعراض داون: اهللا حممد

ex.php?ac on=show_res&r_id=68&topic_id=1476http://www.gulfkids.com/ar/ind ، تاريخ
  ).02(، )03/05/2017: (االطالع

واضطراا يؤدي ألنواع  ،تفرز هرمون التريوكسني ،وهي غدة صماء موجودة أمام احلنجرة: الغدة الدرقيةوخاصة  2
  ).116( ،معجم علم النفس: فاخر عاقل: ينظر .من األمراض العضوية والنفسية

فاخر  :ينظر .احلس حركي نسبة إىل فاعلية عصبية تشمل كال من اجلزئني احلسي واحلركي من القوس العصيب 3
 ).103( ،املرجع نفسه :عاقل
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 :والتناسلية اجلنسية اخلصائص .4
ال توجد فروق بني اإلنسان السليم واملصاب باملتالزمة يف عملية إفراز اهلرمونات وتغري     

وال فيما ينتج عن ذلك من وجود الرغبة ، األعضاء املصاحبة لعملية البلوغ والنضج اجلنسي
  .والقدرة اجلنسية

لذا مل تسجل ، نقص اهلرموينفالذكر غالبا عاجز عن اإلجناب بسبب ال، أما القدرة التناسلية
  .أما األنثى فقادرة على اإلجناب يف أغلب احلاالت، سوى أربع حاالت

فاحتمال إصابتهم باملتالزمة إذا تزوج أحد الوالدين ، وفيما خيص حالة األوالد الصحية
  ."% 50"املصاب بطرف سليم 

  1.كما تعاين كثري من اإلناث املصابات باضطراب عملية الطمث
، ويف اجلملة فأصحاب متالزمة داون مشاون للجنس املغويل مع وجود شبه قليل بذويهم   

  2.علما أنه كلما ارتفع مستوى ذكائهم كانوا أقرب يف املظهر اخلارجي إىل الساملني
  

  ):العقلية(اخلصائص املعرفية : الفرع الثاين
  

وكلما كانت الصورة ، ال خيفى على الباحثني أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره      
وملا كان العقل أهم ما مييز اإلنسان ، دقيقة وواضحة كان احلكم أقرب للحق والصواب

                                                             
غري (أطروحة حلقة حبث وتصميم  جتارب ، دراسة مرجعية عن متالزمة داون :آمنة عودة حممد اهلذيل: ينظر 1

، )1428/1429( )جامعة الطائف(كلية العلوم ، قسم األحياء ،شادية حسن حممد :إشراف ،)منشورة
حمملة  pdfورقة علمية ، التربية اجلنسية لذوي اإلعاقة العقلية: حممد السعيد عبد اجلواد أمحد أبو حالوة ).24ـ23(

h:من موقع p://www.gul ids.com/ar/index.php?ac on=show_res&r_id=68&topic_id=1501  ،
  ).13ـ01(، )08/08/2017: (تاريخ االطالع

 :حممل من موقع pdfحبث ، الفلسطيينزواج املعاقني ذهنيا يف اتمع املقدسي : مرام سعيد

2708.htm-h p://www.gul ids.com/ar/book16 ،شيخة  ).8ـ7(، )02/01/2017: (تاريخ االطالع
املبكر وعالقته بتحسني التدخل :  :مساح نور وشاحي ).271( ،حنو حياة أفضل ألطفال متالزمة داون: سامل العريض

  .)103ـ102(، أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال املصابني بأعراض متالزمة داون

  ).30( ،فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داون: هدى خرباش: ينظر 2
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كان لزاما معرفة خصائصه عند ذوي املتالزمة؛ بغية تبني الفروق املؤثرة يف احلكم  1،الكامل
  .الشرعي الحقا

، هعملية االنتبا، واإلدراك سعملية اإلحسا، مستوى الذكاء: (شمل اخلصائص هذه احملاوروت
  .)القدرات اللغوية، عملية التذكر

  
 :مستوى الذكاء .1

اموعة الكلية من السلوكيات املعرفية اليت تعكس طاقة الفرد حلل املشكالت "الذكاء هو     
  2".وأن يستفيد من خربته ،وأن يفكر جتريديا ،وأن يكيف نفسه للمواقف اجلديدة، باستبصار

  :ولقياس الذكاء نطبق املعادلة

العمر	العقلي = I.Qالذكاء            
  100 × العمر	الزمين

يعرف العمر العقلي بالنسبة لقدرة الطفل على أداء االختبارات بنجاح اليت يستطيع الطفل "و
من  "% 50"وهكذا فالطفل الذي حيل املسائل اليت يستطيع ، املتوسط يف عمر معني أن يؤديها

، بصرف النظر عن عمره الزمين 9يكون عمره العقلي ، سنوات أن حيلوها 9أطفال عمرهم 
وتكون ، سنوات يف ذلك الوقت فيكون متوسط القدرة 9فإذا حدث أن كان عمره الزمين 

ퟗ: نسبة ذكائه
ퟗ
، من التعريف 100؛ ألن نسبة ذكاء الطفل املتوسط هي 100 = 100 × 	

 =فنسبة ذكائه ، سنوات يكون من اجللي أنه طفل ذكي جدا ومتقدم6وإذا كان عمره الزمين 
ퟗ
ퟔ
وتكون ، سنة فإنه يكون متأخر الذكاء وغبيا 12وإذا كان عمره ،  150 = 100 × 	

ퟗ =نسبة ذكائه 
ퟏퟐ
	 × 100 = 75."3  

  

                                                             
 .)21/216(، والتنويرالتحرير  :ابن عاشور :ينظر .وهو أفضل ما خلق يف اإلنسان 1
  ).225ـ189( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي 2
 .)53(، اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بني التطرف واالعتدال :عطوف حممد ياسني 3
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وكذا حبسب املتعلق الختبارات عقلية ، وتنقسم االختبارات إىل اختبارات فردية ومجاعية
وهي يف جمموعها متكاملة مؤدية ملقصودها فيما إذا روعيت ، وحتصيلية وتشخيصية وغري ذلك

   1.مجيع الظروف والعوامل اخلارجية املؤثرة
النمو العقلي لدى أفراد املتالزمة؛ إذ ينمو  وبناء على هاته االختبارات استنتج العلماء بطء

شهور من العمر العقلي كلما منا  7من شهرين إىل (العقل مع تقدم العمر بوترية بطيئة مبعدل 
 :وأوضح باألمثلة التالية، )عمره الزمين سنة كاملة

شهرا من النمو العقلي 12: (أي، يتساوى منو عقله مع منو سنه: الطفل العادي  -  أ
 2:فاملعادلة كاآليت، سنة18وإذا جعلنا أقصى زمن يبلغه النمو العقلي ، )زمنيا شهرا 12يف 

ퟐퟏퟔشهرا زمنيا      216 =سنة  18 × العقلي 12
  الزمين ퟏퟐ = 18ش

  
  

 

 :فاملعادلة ،إذا كان منو عقله مبعدل شهرين يف السنة  - ب

                                                             
 ،التشخيص الطيب النفسي ليس بالعملية احملكمة املنضبطة: "من املناسب يف هذا املقام ذكر قول الدكتور الطنبداوي 1

للخربة الطبية يف اجلملة أصل وال بد من القول أن ، هذا، )639(، املرجع السابق ،"كما حيلو للبعض أن يتصور
، وقد أعمل الفقهاء االختبار يف كثري من األحكام، والقضاء بالقرائن، وحكم الفراسة، كاألخذ بالقيافة، شرعي

معرفة االختبارات وأنواعها  منينظر لالستزادة . وحنو ذلك، واختبار الكلب املعلم، كاختبار كفاءة الصيب إبان البلوغ
عطوف حممد ). 235ـ227(، )185ـ150( ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس خمائيل: ومزاياها وعيوا

حممد حمروس  ).159ـ121(، القدرات العقلية: إبراهيم وجيه حممود .)38ـ33(، السابقاملرجع  :ياسني
 ،طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية: هدى خرباش ).217 ( ،قليالع التخلف: الشناوي

  ).153(، إبراهيم وجيه حممود: ينظر، األول عربيا قباينويعد االختبار الذي وضعه األستاذ  ).60(
). 1/53(، )1411/1991(1ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،األشباه والنظائر: السبكي: ويف اجلانب الشرعي

: الطنبداوي). 2/360(، )1405/1985(2ط ،وزارة األوقاف الكويتية ،املنثور يف القواعد الفقهية :الزركشي
 ).77ـ51(، املرجع السابق

 .مجيع هذه املعادالت من وضع الباحث 2

  سنة 18معدل النمو العقلي يف  =سنة 18 ×املعدل الشهري للنمو العقلي

	ퟏퟖسنة ×معدل النمو العقلي 
 أقصى ما يبلغه العمر العقلي=  ퟏퟐشهر
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ퟑퟔشهرا زمنيا       36 =سنة  18 × العقلي 2
 .سنوات ퟏퟐ = 3ش

 :فاملعادلة ،يف السنة أشهر3إذا كان منو عقله مبعدل   - ت

ퟓퟒشهرا زمنيا       54 =سنة  18 × العقلي 3 
  .سنوات ퟏퟐ = 4,5ش

 :فاملعادلة ،يف السنة أشهر 5إذا كان منو عقله مبعدل   - ث

ퟗퟎ  شهرا زمنيا     90= سنة  18 × العقلي 5
  .سنوات ퟏퟐ = 7,5ش

 :فاملعادلة ،أشهر يف السنة 7إذا كان منو عقله مبعدل   - ج

ퟏퟐퟔ  شهرا زمنيا     126= سنة  18 × العقلي 7 
  .ퟏퟐ = 10,5ش

ينمو عقله مبعدل شهرين يف السنة أقصى ما يبلغه عمره العقلي يف سن فالطفل الذي ، وعليه
  .سنوات 3هو ) 1سنة على األشهر 18وهو (الذروة ومتام وكمال النمو العقلي 

   .4,5 هو 18فعمره العقلي يف سن ، أشهر 3ومن ينمو مبعدل 
  .10,5أشهر فـ  7ومن كان ، 7,5فعمره ، أشهر 5ومن ينمو مبعدل 

  :وملعرفة نسب ذكائهم نطبق املعادلة اآلنفة الذكر
                 

         
  

 ذكاء الفرد األول  =ퟑ
ퟏퟖ

 × 100 = "17 %". 

 ذكاء الفرد الثاين  =ퟒ,ퟓ
ퟏퟖ

 × 100 = "25 %". 

 ذكاء الفرد الثالث  =ퟕ,ퟓ
ퟏퟖ

 × 100 = "42 %". 

  الرابعذكاء الفرد  =ퟏퟎ,ퟓ
ퟏퟖ

 × 100 = "58 %".  

                                                             
إبراهيم وجيه  :ينظر .وسيأيت تفصيلها الحقا ،)34، 20، 18، 15 (فقيل ،اختلف كثريا يف سن الذروة العقلية 1

 ).168ـ163( ،القدرات العقلية :حممود

العمر	العقلي = I.Qالذكاء 
   100 × العمر	الزمين
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، أشهر يف كل سنة 5هو  عند ذوي املتالزمة وتشري الدراسات إىل أن متوسط النمو العقلي
و أن أغلب احلاالت ما بني ، "% 45ـ40"وأن متوسط نسب الذكاء يتراوح ما بني 

  ."% 70ـ60"ونسب قليلة جدا ما بني ، "% 55ـ20"
يليهم من هم ذوو ، )بلهاء(فئة متالزمة داون ذوو إعاقة متوسطة واحلاصل أن أغلب حاالت 

  1).مأفونون(ونسبة منهم شبه نادرة إعاقتهم بسيطة ، )معتوهون(إعاقة شديدة 
  
 .اإلحساس واإلدراكعملية  .2

فإلحساس هو العملية أو ، اإلحساس واإلدراك مها عمليتا االنعكاس املباشر للواقع"       
مثل ، النشاط احلسي املتغري الذي ميكن من خالله الوعي باملنبهات اخلارجية أو الداخلية

ولذلك ميكن أن ننظر لإلحساس على أنه عملية التقاط أو ... األلوان واألصوات والروائح
يات احلسية اليت ترد إىل اجلهاز العصيب املركزي عن طريق أعضاء احلس املختلفة جتميع للمعط

وهذا يعين أن اإلحساس ميثل حلقة الوصل بني ، واألعصاب املوصلة...) األذن، العني(
  2".املنبهات اخلارجية أو الداخلية وإدراكها

                                                             
 منشورات وزارة الثقافة ،بدر الدين عامود :ترمجة ،علم نفس الطفل املتخلف عقليا :سوزان روبنشتني :ينظر 1
يف اكتساب بعض  أثر استخدام استراتيجيات متنوعة :إميان سعد السيد زنايت ).228ـ187( ،)1989( ،)دمشق(

أمل عبد : إشراف ،)غري منشورة(أطروحة دكتوراه ، املفاهيم املرتبطة باحلياة اليومية للمعاقني عقليا القابلني للتعليم
 )جامعة القاهرة(، معهد الدراسات والبحوث التربوية، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ،الفتاح سويدان

مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال ذوي : وفيقسهري حممد حممد ت ).47( ، ) 2006(،
ليلى أمحد سيد كرم  :إشراف ،)غري منشورة(أطروحة دكتوراه  ،اإلعاقة الذهنية البسيطة ممن يعاون من أعراض داون

، )2005(، )القاهرة(جامعة عني مشس، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ،الدين
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات : هدى خرباش ).28ـ27(، طفل متالزمة داون :هدى خرباش .)31( 

 ،و حياة أفضل ألطفال متالزمة داونحن: شيخة سامل العريض ).62( ،اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داون
 ).190(، )86(، العقلية اإلعاقة: فاروق الروسان ).272(
 ).28( ، طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 2
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والذي ، ...)،الكالم(منو املعارف املختلفة  وضعف اإلحساس واإلدراك يؤدي إىل ضعف
فالضعف العقلي من أسباب ، والعالقة مطردة منعكسة، يؤدي بدوره لضعف النمو العقلي

  .ضعف اإلحساس واإلدراك
  

  
  

  
  

خمطط للعالقة بني النمو العقلي واكتساب املعارف وعملية : 19الشكل رقم 
  1.واإلدراكاإلحساس 

  

واالستجابة ...) ياحلرك، ياالجتماع، يالعاطف، املعريف(وكلما كان اإلدراك جيدا بأنواعه 
وإذا علمنا اخنفاض ، والعكس صحيح، فعالة وسريعة كان الفرد مرتفعا يف نسب ذكائه

  2.مستوى الذكاء عند فئة متالزمة داون مل يغب عنا تدهور عملية اإلحساس واإلدراك عندهم
  

 .االنتباهعملية  .3
، يعترب االنتباه من أهم العمليات العقلية اليت تلعب دورا هاما يف النمو املعريف لدى الفرد"      

حيث أنه يستطيع من خالله أن ينتقي املنبهات احلسية املختلفة اليت تساعد على اكتساب 
  3".بيئة احمليطة بهمبا حيقق له التكيف مع ال، املهارات وتكوين العادات السلوكية الصحيحة

                                                             
  .من وضع الباحث 1
 ملاهيتها ووظائفها وعالقاا ـالدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم ـ دراسة فيسيولوجية  :حممد زياد محدان: ينظر 2

سوزان  ).32ـ28(، املرجع السابق :هدى خرباش). 31( ،)1406/1986( ،)األردن/عمان(دار التربية احلديثة 
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال : هدى خرباش ).174ـ159(، املرجع السابق: روبنشتني

أثر استخدام استراتيجيات متنوعة يف اكتساب بعض املفاهيم : إميان سعد السيد زنايت ).50( ،املصابني مبتالزمة داون
 ).47(، املرتبطة باحلياة اليومية للمعاقني عقليا القابلني للتعليم

 ).32(، طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 3

 اإلحساس واإلدراك

 النمو العقلي املعارف
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فالضعف العقلي يؤثر ، فالعالقة بني عملية االنتباه والنمو العقلي طردية عكسية، وعليه
واليت باضطراا يقل اكتساب املعارف املسامهة يف زيادة ، سلبا على عملية االنتباه

  .النمو العقلي
 

  
   

 
 
  
  1.خمطط للعالقة بني النمو العقلي واكتساب املعارف وعملية االنتباه: 20رقم الشكل 

  
  2:ويعاين أصحاب املتالزمة جراء اضطراب االنتباه األعراض التالية

 قصر االنتباه. 
 الشرود الذهين الطويل. 
 ضعف القدرة على اإلنصات واالستيعاب والتفكري. 
 تشتت االنتباه. 

  

 :عملية التذكر .4
عد وت، والتذكر عملية متكن الفرد من االحتفاظ باملعلومات واسترجاعها عند احلاجة        

إذ بفضلها تثبت التجارب السابقة  ؛الذاكرة ركنا مفصليا يف البناء املعريف لدى اإلنسان
، وهلذا فكلما زادت عيوب الذاكرة كلما اشتد التخلف العقلي ؛وتكتسب املعارف اجلديدة

  .والعكس صحيح
   

                                                             
  .من وضع الباحث 1

اختبارات الذكاء والقدرات العقلية  :عطوف حممد ياسني .)91ـ90(، التدخل املبكر :مساح نور وشاحي: ينظر 2
  ).33ـ32(، املرجع السابق :هدى خرباش. )140(، بني التطرف واالعتدال

 عملية االنتباه 

 النمو العقلي املعارف
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  1:وتظهر على أصحاب املتالزمة نتيجة قصور الذاكرة األعراض التالية
 عدم الدقة يف االسترجاع واالستدعاء. 
 البطء يف عملية احلفظ. 
 سرعة النسيان. 
 العجز عن االستفادة من اخلربات السابقة. 
 ةعلومات السابقة بالالحقصعوبة ربط امل. 
 

 :القدرات اللغوية .5
مبا فيها املعاين واملفردات واألصوات ، اللغة قدرة ذهنية تتكون من جمموع املعارف اللغوية"    

وإمنا يولد ولديه االستعداد ، وهذه القدرة تكتسب وال يولد ا، والقواعد اليت تنظمها مجيعا
  2".الفطري الكتساا

واللغة من أهم مظاهر النمو العقلي واحلسي واحلركي؛ إذ هي إحدى وسائل االتصال 
  . االجتماعي والتوافق االنفعايل

  .ارتفاعا ودنوا، واألداء اللغوي يف اجلملة مرتبط ارتباطا وثيقا مبستوى الذكاء العام
  3:ومن االضطرابات اللغوية عند الفئة

 تأخر الكالم. 
 اضطرابات النطق. 

                                                             
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات : هدى خرباش ).35ـ34(، طفل متالزمة داون :هدى خرباش: ينظر 1

 ).254ـ229(، علم نفس الطفل املتخلف عقليا: سوزان روبنشتني ).50( ،مبتالزمة داون اللغوية لألطفال املصابني
  ).283 ( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي

  ).35(، طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية :هدى خرباش 2
برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية فاعيلة : هدى خرباش ).43ـ35(، املرجع نفسه :هدى خرباش: ينظر 3

: إميان سعد السيد زنايت ).186ـ175(، املرجع السابق: سوزان روبنشتني ).50( ،لألطفال املصابني مبتالزمة داون
، أثر استخدام استراتيجيات متنوعة يف اكتساب بعض املفاهيم املرتبطة باحلياة اليومية للمعاقني عقليا القابلني للتعليم

مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  :سهري حممد حممد توفيق ).46(
  ).82(، التخلف العقلي: جنيب خزام ).59ـ56( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
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  يف مفاهيم النوع والعدد والزمناخللط. 
 والصفة ، كالربط بني الفاعل والفعل(، اخللل يف التنظيم النحوي والصريف

 ...).واملوصوف
      

  .اخلصائص االجتماعية والسلوكية: الفرع الثالث
     

التنبيه على أن بعض ما يذكر ال يعد من اخلصائص قبل البدء يف سرد اخلصائص ال بد من     
كالعزل واملعاملة ، بل هو عارض نتيجة للعوامل اخلارجية، للمصابني مبتالزمة داوناألصلية 

    1.السيئة والنظرة التنقصية
  

 :اخلصائص االجتماعية .1
تتميز فئة متالزمة داون بالقابلية الكبرية على التفاعل االجتماعي والنجاح فيه؛ إذ إن       

لذا كان عزهلم يؤثر سلبا يف ، أغلبهم يفوق كثريا من األصحاء يف اال العاطفي واالجتماعي
  2. عالقام االجتماعية

  3:أما يف اجلانب املهين فبإمكانيتهم
 وكذا يف كل عمل ال حيتاج لدقة التفكري، حملميةاألداء املهين يف الورش ا. 
 يف األغلب حتقيق االستقاللية التامة يف الرعاية الذاتية. 
 القيام باألنشطة املعتادة كالتسوق.  

وكذا مبستوى ، وكل هذا يتأثر إجيابا وسلبا مبدى كفاءة التدريب والتأهيل وعملية الدمج
  .الذكاء الذي قد يبلغه الفرد منهم

   

                                                             
 .)91(، التدخل املبكر:  :مساح نور وشاحي: ينظر 1
سهري  ).310( ،برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة داونفاعيلة : هدى خرباش: ينظر 2

مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ممن  :حممد حممد توفيق
 ).60ـ59( ،يعاون من أعراض داون

  ).284( ،متالزمة داون قادرون على العملأفراد  :شيخة سامل العريض: ينظر 3
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 :لسلوكيةاخلصائص ا .2
أفراد متالزمة داون من أفضل حاالت اإلعاقة العقلية من حيث السلوك واالستقرار  ديع      

إيذاء  ،العدوانية(مشاكل يف السلوك الالتكيفي  ة الساحقة منهميإذ ال تعاين األغلب ؛النفسي
، السعادة حىت إن بعضهم يسمي الكروموزوم الزائد لدى أفرادها بكروموزوم، ...)الذات

  1:وهذه أبرز خصائصهم السلوكية
 الشخصية الوديعة الغبية التافهة. 
 املشاعر احلساسة املرهفة. 
 والفرح ولو باملدح الكاذب، حب االهتمام والتقدير. 
 الشغف بالتقليد. 
 املرح والسرور. 
 القدرة على التكيف. 
 حب التعاون واإلسهام يف األنشطة بال كسل. 
  والصدق يف القول جبميع الناسصفاء السريرة والثقة. 
 خاصة عند الرشد، يعاين بعضهم من مشاكل عاطفية وسلوكية. 

  
إن أفراد متالزمة داون أفضل فئات ، ويف اخلتام باإلمكان القول كمحصلة هلذا املطلب     

، دوالسلوك اجلي، وحتقيق املهارات املتنوعة، اإلعاقة العقلية من حيث اكتساب املعارف
  .للدمج اتمعيوالقابلية 

   

                                                             
مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  :سهري حممد حممد توفيق: ينظر 1

 :عطوف حممد ياسني ).90 ( ،التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي ).33( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
: حممد سيد فهمي). 408( ،الصحة النفسية والعالج النفسي: حامد عبد السالم زهران .)140(، الذكاء اختبارات

  ).224ـ221(، التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة



  

   :ثاينال بحثامل

  األهلية يف الفقه اإلسالمي

  
  :مخسة مطالبوفيه 

     .التكليف واملكلف :املطلب األول

  .أهلية الوجوب واألداء :املطلب الثاين

  .عوارض األهلية: املطلب الثالث

  .مقاصد التكليف ومقتضياته :املطلب الرابع

  ".متالزمة داون"العقل وأهلية فئة  :املطلب اخلامس
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      باختالف أوصافها بني الكمال والنقص والزوال األساس املفصلي لبيان موقع  عد األهليةت

، اإلنسان يف احلياة الدنيا خالل سائر أطواره؛ إذ هي املرافق له يف مجيع مراحل تكامله ومنوه
و يف توضيح ما عليه من ، ويتجلى ذلك يف معرفة مدى صحة تصرفاته أو تعليقها أو إمهاهلا

أو قبوهلا إذا ما ، وكذا يف إلزامه بالتكاليف الشرعية، وما له من حقوق، ماتاملسؤولية وااللتزا
وهكذا جند األهلية مطلوبة يف كل خطوة خيطوها اإلنسان يف أفعاله وتصرفاته " ، صدرت منه

   1".اليت تعتمد نتائجها صفات خمصوصة يف الفاعل املتصرف
   

                                                             
  ).2/782( ،)1425/2004(2ط ،)دمشق(دار القلم ،املدخل الفقهي العام :مصطفى أمحد الزرقا 1
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  .التكليف واملكلف :املطلب األول
  
، عترب أهم أجزائهاكان ال بد من دراسة األهلية والتكليف الذي ي، ما تقررلزاما على      

للخلوص إىل مدى صالحية فئة متالزمة داون للخطاب  ؛ومعرفة مقاصد الشرع فيهما
  .  وما يتبع ذلك من رسوم وضعية، التشريعي

  
 .وإطالقاته تعريف التكليف: الفرع األول

 :التعريف اللغوي .1
 ،ع بالشيء وتعلق بهالكاف والالم والفاء أصل صحيح يدل على إيال: " ابن فارسقال      

فا، وال لَال يكن حبك كَ: " ويقولون، فالَف كَكلَباألمر ي فلقد كَ: ف، تقوللَمن ذلك الكَ
  1".بغضك تلفا 

فا، لجعلته كَ: ه بهتفْلَف فالن بكذا، وأكْكل: يقال ،اإليالع بالشيء: فلَالكَ: " الراغبقال 
ف مع لَما يفعله اإلنسان بإظهار كَ: ف الشيءلُّكَلفة به، وتمي لتصور كُف يف الوجه سلَوالكَ

فعل اسم ملا ي: فلُّكَيف التعارف امسا للمشقة، والت ةُفَلْمشقة تناله يف تعاطيه، وصارت الكُ
ف على ضربنيلُّكَمبشقة، أو تصنع، أو تشبع، ولذلك صار الت:  

 أن يصري الفعل الذي يتعاطاه سهال  اإلنسان ليتوصل به إىل وهو ما يتحراه: حممود
ذا النظر يستعمل التكليف يف تكَعليه، ويصري كلف العباداتلُفا به وحمبا له، و.  

 مذموم: ين بقوله تعاىلوهو ما يتحراه اإلنسان مراءاة، وإياه ع : M  1   0  /  .

         7    6   5     4    3  2L )وقوله...)٨٦: ص : M¬  «  ª  ©   ¨  § L 
M   |   {  z : حنو قوله ،ما يعدونه مشقة فهو سعة يف املآل: أي، )٢٨٦ :البقرة(

¡  �   ~  }¢  ¥  ¤  £ L )وقوله، )٧٨: احلج:  M  ¼  »  º   ¹

     Á  À  ¿  ¾  ½L )2 ".)19:النساء  
                                                             

  ).5/136( ،)كلف( :ةماد ،مقاييس اللغة: ابن فارس 1
  ).722ـ721( ،)كلف( :مادة ،املفردات يف غريب القرآن :الراغب 2
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ه من فُما تتكلَّ: فةلْوالكُ. جتشمته: يءالش تفْلَّكَوت ،أمره مبا يشق عليه :ه تكليفا، أيفَلَّوكَ
   .فالُّكَطقه إال تإذا مل تفة، لكْمحلت الشئ ت: ويقال ،فلَواجلمع كُ، نائبة أو حق

ه تفْلَفيقال كَ ،ويتعدى إىل مفعول ثان بالتضعيف، فةلكْالواحدة ت ،والتكاليف املشاق أيضا
1.مثل محلته فتحمله وزنا ومعىن ،هفَلَّكَاألمر فت  

  

 :صطالحيالتعريف اال .2
أو هو ، وهل يشترط يف حده قيد اإللزام، أهل األصول يف تعريف التكليف اختلف      

  مطلق األمر؟
إما يف ، إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة"  2:الباقالينقال القاضي : اإللزامالتكليف   -  أ

     4،وتبعه مجع من أهل األصول 3،"فعله أو تركه
                                                             

 ،)كلف( :مادة ،الصحاح :اجلوهري ).969ـ2/968( ،)فكل( :مادة ،مجهرة اللغة :ابن دريد: ينظر 1
 :مادة ،)طد ( ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :الفيومي ).1424ـ4/1423(
 :مادة ،تاج العروس :الزبيدي ).850( ،)ك ل ف( :مادة ،القاموس احمليط :الفريوزآبادي). 2/537( ،)ك ل ف(
  ).333ـ24/330( ،)ك ل ف(
أما علم  : "اخلطيبقال ، ، املعروف بابن الباقالينالبصري أبو بكر القاضي ،بن حممد حممد بن الطيب: الباقالين 2

الكالم فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطرا، وأجودهم لسانا، وأوضحهم بيانا، وأصحهم عبارة، وله التصانيف 
: تويف سنة، )كشف أسرار الباطنية (، )إعجاز القرآن : (من مصنفاته، "الكثرية املنتشرة يف الرد على املخالفني 

). 70ـ7/44(، ترتيب املدارك: القاضي عياض). 368ـ3/364(، تاريخ بغداد: اخلطيب: تنظر ترمجته). 403(
  ).64ـ9/63(، تاريخ اإلسالم: الذهيب

 ،)1418/1998(2ط ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ،عبد احلميد بن علي أبو زنيد :ت ،)الصغري(التقريب واإلرشاد 3
)1/289.(  
عبد اهللا جومل : ت، التلخيص يف أصول الفقه". إلزام اهللا عز وجل العبد ما على العبد فيه كلفة: " اجلويينقال  4

، الربهان يف أصول الفقه: اجلويين: وينظر). 1/134(، )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، النبايل
الواضح : ابن عقيل). 1/14(، )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، صالح بن حممد بن عويضة: ت

ابن ). 1/68(، )1420/1999(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة، بن عبد احملسن التركيعبد اهللا :ت، يف أصول الفقه
، )1420/1999(1ط، )األردن/عمان(دار البيارق، حسني علي اليدري: ت، احملصول يف أصول الفقه: العريب

، )الكويت(دار الضياء، علي بن عبد الرمحن بسام اجلزائري:ت، التحقيق والبيان يف شرح الربهان: األبياري). 24(
شركة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، شرح تنقيح الفصول: القرايف). 337ـ1/335(، )1434/2013(1ط

، )خمتصر التحرير( شرح الكوكب املنري: ابن النجار). 79(، )1393/1973(1ط، )القاهرة(الطباعة الفنية املتحدة
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يف رثاء  2وأورد قول اخلنساء، أنه مقتضى الوضع اللغوي 1حممد األمني الشنقيطيوقد ذكر 
 :أخيها

  3وإن كان أصغرهم مولـــدا***       يكلفه القوم ما نابــــــهم       
  .واهللا أعلم ،وال فيما نقلته عن أهل اللغة، وال يظهر فيه معىن اإللزام

   
   4،ابن فوركوأقدم من وجدته ذكر ذلك : مطلق األمر والنهيالتكليف   - ب

                                                                                                                                                                                   
وهو  : "األبياريقال ). 1/483(، )1418/1997(2ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، نزيه محاد، حممد الزحيلي: ت

وإال فقد يطلب اهللا تعاىل من العباد فعل ما ال مشقة عليهم  ،هذا هو املعىن الغالب يف األحكاممن الكلفة، و اسم مشتق
 ،كاألمر بتناول الطعام والشراب، والنهي عن تناول السموم والقاذورات ،نهاهم عما ال مشقة عليهم يف تركهفيه، وي

  ".ولكن هذه صور نادرة، فأطلق االسم باعتبار األمر العام، واخلرية تناقض التكليف، واإللزام التكليف فيه ظاهر
نزيل ، العالمة األصويل املالكي املفسر، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي: الشنقيطي 1

هـ  1393/ 1325( ).آداب البحث واملناظرة (، )القرآن بالقرآن فسريتأضواء البيان يف  : (من مصنفاته، احلجاز
عطية  ).2/496(، معجم املفسرين: النويهض). 6/45(، األعالم: الزركلي: تنظر ترمجته. )م 1973/ 1907ـ 

اجلامعة اإلسالمية  :مقال منشور مبجلة، مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي :بن حممد سامل
 ).227ـ8/190(، )1394/1974(3العدد ، 6ط، )دينة املنورةامل(
أمجع :" ابن عبد الربقال ، صحابية جليلة، امللقبة باخلنساء، لميةريد الشاعرة السبنت عمرو بن الش تماضر: اخلنساء 2

ابن عبد : تنظر ترمجتها. توفيت يف خالفة معاوية، "أهل العلم بالشعر أنه مل يكن امرأة قط قبلها وال بعدها أشعر منها
، )1412/1992(1ط، )بريوت(دار اجليل، علي حممد البجاوي :ت، االستيعاب يف معرفة األصحاب: الرب

 ،الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور :زينب العاملي). 6/34(، وفيات األعيان: ابن خلكان). 1829ـ4/1827(
 ).114ـ109(، )1312(1ط، )مصر(املطبعة الكربى األمريية

، )جدة(دار املنارة، حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي: ت، نثر الورود على مراقي السعود 3
إبراهيم مهدي املخزومي،  :ت، )ع ل ي: (مادة، العني: اخلليل: وانظر البيت يف) . 43(، )1423/2002(3ط

 ،حممد أبو الفضل إبراهيم :ت، الكامل يف اللغة واألدب :املربد). 2/248(، )د ط(، )بريوت(اهلاللدار ، السامرائي
  ).ما عاهلم: (والبيت يف املصدرين بلفظ). 4/41(، )1417/1997(3ط، )القاهرة( دار الفكر العريب

اإلمام : " السبكيقال ، املتكلمصبهاين الفقيه حممد بن احلسن بن فورك، أبو بكر األ) ويقال بالضم: (وركابن فَ 4
: من تصانيفه، " مع مهابة وجاللة وورع بالغ ،واحلرب الذي ال جيارى فقها وأصوال وكالما ووعظا وحنوا ،اجلليل

، وفيات األعيان: ابن خلكان: انظر). 406: (تويف مقتوال سنة، )حل اآليات املتشاات(، )التفسري(
، طبقات الشافعية الكربى: السبكي). 110ـ9/109(، اإلسالمتاريخ : الذهيب). 273ـ4/272(
 ).135ـ4/127(
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 2.وعلى نسقه مشى مجع من األصوليني 1".هو ما على العبد فيه كلفة ومشقة: " قال
ولذلك كان التكليف مقرونا  ،والتكليف جيمع أمرا بطاعة ويا عن معصية" 3:املاورديقال 

  .4"بالرغبة والرهبة
التعريفني يف الندب والكراهة؛ إذ يدخالن يف مسمى التكليف على القول ويظهر الفرق بني 

  .الثاين دون األول
  

  :إطالقات لفظ التكليف .3
ويفهم كالم املتكلم على ، وللتكليف عدة إطالقات ال بد من التنبيه عليها حىت ال تشتبه       

  .والعبارات تفهم مبقتضى االعتبارات، حسب مراده باصطالحه
  :وقفت عليه من إطالقاتوإليك ما 

سواء أكانت املطالبة بالفعل أم ، طلق التكليف ويراد به توجه اخلطاب للمكلفي  -  أ
وال بد فيه ، وهذا مصطلح األصوليني، ملزمة أم غري ملزمة كما مر إيضاحه، بالترك

    .أن يكون احملل قابال لفهم اخلطاب
                                                             

  ).116(، )1999(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حممد السليماين: ت، احلدود يف األصول 1
، )الكويت(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، عبد القادر العاين وآخرون: ت، احمليط البحر: ينظر 2
، )بريوت(دار الكتب العلمية، اللمع يف أصول الفقه: الشريازي). 1/341(، )1413/1992(2ط
جممع امللك فهد ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: مجع، جمموع الفتاوى: ابن تيمية). 20(، )1424/2003(2ط

إىل  إرشاد الفحول: الشوكاين). 10/344(، )1416/1995(، )د ط(، )املدينة النبوية(ملصحف الشريفلطباعة ا
عبد ). 1/92(، )1421/2000(1ط، )الرياض(دار الفضيلة، سامي بن العريب: ت، معرفة احلق من علم األصول

، )الرياض(مكتبة الرشد، وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه الشامل يف حدود: الكرمي النملة
، )الرياض(مكتبة الرشد ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: النملة). 207ـ1/201(، )1430/2009(1ط
  ).1/317(، )1420/1999(1ط
العالمة اإلمام صاحب ، من وجوه فقهاء الشافعية، علي بن حممد بن حبيب، أبو احلسن املاوردي البصري: املاوردي 3

طبقات : الشريازي: تنظر ترمجته). 450: (تويف سنة، )احلاوي(، )األحكام السلطانية:(منها، التصانيف البديعة
، سري أعالم النبالء: الذهيب). 16/41(، املنتظم: ابن اجلوزي). 13/587(، تاريخ بغداد: اخلطيب). 131(، الفقهاء

 ).68ـ18/64(
 ،البحر احمليط مقوله صاحب على نبهوقد  ).87( ،)1986(1ط ،)بريوت(دار مكتبة احلياة ،نأدب الدنيا والدي 4
)2/51.(  
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 1".خطاب املواجهة: "وأطلق عليه بعض الفقهاء 
سمى وي، أو أن سبب الوجوب حاصل فيه، ويراد به ثبوت الفعل يف الذمةيطلق   - ب

، وذلك كإلزام السكران والساهي بالقضاء، "خطاب اإللزام"أو " خطاب الوضع"
واملراد باخلطاب عند " 2:رهانابن بقال ، والصيب بالزكاة وقيم املتلفات وحنوها

 3".املتكلمون هذا منعوها مل يتصور وملّ، الفقهاء ثبوت الفعل يف الذمة
وإن مل يلحق ، طلق التكليف بالشيء على ما ال بد منه وتتوقف صحة العبادة عليهي  - ت

هل يصح : وكقول الفقهاء، وذلك كتكليف الصيب بالوضوء للصالة، تاركه إمث
 4للصيب أن جيمع فرضني بتيمم واحد؟

                                                             
 ،)1421/2000(1ط ،)جدة(دار املنهاج ،قاسم حممد النوري :ت ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :العمراين 1
)11/626.(  
2 برع يف املذهب ويف : " ابن العمادقال ، الشافعي  ـبفتح الباء ـ أبو الفتح أمحد بن علي بن برهان: رهانابن ب

درس  ،وغريها )الوجيز(و )الوسيط(و  )البسيط(وكان هو الغالب عليه، وله فيه التصانيف املشهورة، منها  ،األصول
سري : الذهيب: تنظر ترمجته). 518: (تويف سنة". بالنظامية شهرا واحدا، وكان ذكيا يضرب به املثل يف حل  اإلشكال

مكتبة ، أمحد عمر هاشم، حممد زينهم حممد عزب: ت، طبقات الشافعيني: ابن كثري). 19/456(، عالم النبالءأ
  ).102ـ6/101(، شذرات الذهب: ابن العماد ).546( ،)1413/1993(1ط ،)مصر(الثقافة الدينية

 :ابن عقيل ).240ـ1/239( ،التقريب :الباقالين ).1/351( ،البحر احمليط :األوسط نقال عن الزركشي 3
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،خليل امليس :ت ،املعتمد يف أصول الفقه :أبو احلسني البصري. )69ـ1/68( ،الواضح

املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام  :ابن رشد. )254ـ1/253( ،)1403(1ط
 ،)بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،حممد حجي :ت ،والتحصيالت املكمالت ألمهات مسائلها املشكالت ،الشرعيات

وامشه حاشية عبد احلميد الشرواين  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج :اهليتمي ).1/240( ،)1408/1988(1ط
 ،)1357/1938( ،)د ط( ،)مصر(الكربىاملكتبة التجارية  ،جلنة من العلماء :ت ،وحاشية أمحد بن قاسم العبادي

  ).37ـ36(، )د ط(، )املدينة النبوية(مكتبة العلوم واحلكم، مذكرة يف أصول الفقه: الشنقيطي ).4ـ8/3(
عادل  ،علي حممد عوض :ت ،)الشرح الكبري(العزيز شرح الوجيز :الرافعي ).1/347( ،السابقاملرجع  :الزركشي 4

شرح خمتصر  :الزركشي احلنبلي ).1/13( ،)1417/1997(1ط ،)بريوت(العلميةدار الكتب  ،أمحد عبد املوجود
منع  ـ أبو يعلى ـ وعن القاضي " :قال )1/284( ،)1413/1993(1ط ،)الرياض(دار العبيكان ،اخلرقي

واهللا  -إذ مراد القاضي  ؛تكليف الصغري، وكأن اخلالف لفظي نظرا إىل عدم مع الصغر ـ غسل  اجلنابة ـ  الوجوب
بالوجوب اشتراطه  -واهللا أعلم  -وإلزامه بذلك، ومراد أمحد  وب انتفاء حتتم الغسل على الصغريبعدم الوج -أعلم 

إذ التكاليف اخلطابية ال تتعلق بغري بالغ، والصالة وحنوها ال تصح بال  ؛التأثيم بالتأخري، وهذا متعني للصالة وحنوها، ال
لغسل عليهما بعد إن الصيب وانون إذا أوجلا يف الفرج وجب ا": يقه فقالطهارة، وقد أشار القاضي إىل ذلك يف تعل



77 
 

، ورفعه نفي للتأثيم ،راد منه ثبوت املأمث واملؤاخذة على املكلفطلق التكليف ويي  - ث
 1.كرفع القلم عن الصيب وانون

إذا فعلوا ما ال جيب عليهم فعله  "فني ـ على هذا االصطالح ـ قصد به أن املكلَي  - ج
الصالة إذا  فلّإن الطفل قد كُ افلذلك قالو، ناب مناب ما جيب عليهم ووقع موقعه
، نائبة مناب ما جيب عليهيعنون بذلك أا ، فعلها بشروطها قبل البلوغ ويف الوقت

 2".وإن مل تكن من فرضه
، ويراد به إذا زال عنه العارض املانع إللزامه، طلق وصف التكليف على الشخصي  - ح

 3. أي إذا زال عنه وصف الفقر، كالفقري خماطب باحلج
 4.طلق التكليف ويراد به اخلطاب مبا يثقلي  - خ
 5.على تركه واللوم، طلق التكليف مبعىن محل النفس على الشيءي  -  د

ومواطن استعمال األئمة هلا كفيل ، واحلق أن امليز بني  حقائق هذه اإلطالقات
تكليف الصيب وانون  حبثوهذا ما سيظهر يف ، بصرف كثري من اإلشكاالت

  .واملعتوه
   

                                                                                                                                                                                   
حاشية الدسوقي : الدسوقي". ب غسلهماإذا أراد الصالة، فإن ماتا قبل وجوب الصالة عليهما وج البلوغ واإلفاقة

  ).1/66(، )د ط(، )دمشق(دار الفكر، على الشرح الكبري
عبد ،أمحد بن حممد السراج:ت ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب :الشوشاوي ).3/186( ،الواضح :ابن عقيل 1

  ).1425/2004(1ط ،)الرياض(مكتبة الرشد ،الرمحن بن عبد اهللا اجلربين
، املعتمد: أبو احلسني البصري ).69ـ1/68( ،املصدر السابق :ابن عقيل ).240ـ1/239( ،التقريب :الباقالين 2
  ).1/240(، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 254ـ1/253(
 ).1/350( ،البحر احمليط :الزركشي ).254ـ1/253( ،املصدر السابق: أبو احلسني البصري 3
 ،)1420/1999(1ط ،)الرياض(مكتبة العبيكان ،فهد بن حممد السدحان :ت ،أصول الفقه :ابن مفلح: ينظر 4
)1/277.(  
  ).1/346( ،املرجع السابق :الزركشي: يظر 5
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 :إطالق التكليف على اخلطاب الشرعي .4
 

إطالق لفظة التكليف على ما أمر اهللا عز وجل  املقصودو، مسألة كثريا ما أثريت وهي     
  .به وى عنه

  

  .ذهب ابن تيمية وابن القيم إىل منع إطالق التكاليف على أوامر الشرع ونواهيه  -  أ
وهلذا مل جيئ يف الكتاب والسنة وكالم السلف إطالق القول على اإلميان  : "ابن تيميةيقول 

وإمنا جاء ذكر  ،من املتكلمة واملتفقهةوالعمل الصاحل أنه تكليف كما يطلق ذلك كثري 
�  M ، )٢٨٦ :البقرة( M¬  «  ª  ©   ¨  § L  :كقوله ،التكليف يف موضع النفي

£     ¢  ¡  L)٨٤: النساء (،  M[  Z      Y   X  W  V  U L  )أي وإن وقع  ) ٧: الطالق
فال يكلف إال قدر الوسع، ال أنه يسمي مجيع الشريعة تكليفا، مع أن  ،يف األمر تكليف

  1".غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات األرواح وكمال النعيم
  

  2.واختار مجهور العلماء واملصنفني يف األصول والفقه جواز ذلك  - ب
ـ يف سياق تعريفه  الراغب األصبهاينقال ، عما أورده ابن تيمية قبله بزمان ابواوقد أج

  :التكلف على ضربني ":للتكليف ـ 
 أن يصري الفعل الذي يتعاطاه سهال  وهو ما يتحراه اإلنسان ليتوصل به إىل: حممود

  .عليه، ويصري كلفا به وحمبا له، وذا النظر يستعمل التكليف يف تكلف العبادات

                                                             
إن ما يفعله احملب الصادق، ويأيت به يف خدمة حمبوبه هو أسر  : "؛ فقالابن القيموقال  ).26ـ1/25( ،الفتاوى 1

واهللا سبحانه  ،ملا يف التكليف من إلزام املكلف مبا فيه كلفة ومشقة عليه ؛وال يرى ذلك تكليفا ،شيء إليه وألذه عنده
 :ومل يطلق عليها اسم التكليف إال يف جانب النفي كقوله ،ورمحةإمنا مسى أوامره ونواهيه وصية، وعهدا، وموعظة، 

M¬  «  ª  ©   ¨  §  L)ووقوع الوسع بعد االستثناء من التكليف ال يوجب وقوع  ،)٢٨٦: البقرة
حممد  :ت ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، "فهذا أقرب ما يؤول به كالمه ،االسم عليه مطلقا

  ).3/157(، )1416/1996(3ط ،)بريوت (دار الكتاب العريب ،املعتصم باهللا البغدادي
  .اخلطاب الشرعي خلطاب تكليفي وآخر وضعي هموال أدل عليه من تقسيم ،واستعماهلم لذلك مستفيض 2
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 مذموم وهو ما يتحراه اإلنسان مراءاة، وإياه عين بقوله تعاىل : M  2  1   0  /  .

  8          7    6   5     4    3L )وقوله ...)٨٦: ص : M¬  «  ª  ©   ¨  § 

L )حنو قوله ،ما يعدونه مشقة فهو سعة يف املآل: أي، )٢٨٦ :البقرة : M   {  z

¡  �   ~  }   |¢  ¥  ¤  £ L )وقوله، )٧٨: احلج:  M  »  º   ¹

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L )1".)19:النساء  
  

من أيام  فإن إفطار العيد  ؛ا ذكرمتليس ينضبط احلد مب: فإن قيل"  2:ابن عقيلوقال 
واألعياد، وإزالة األجناس،  التشريق، والطيب، واالغتسال، وأخذ الزينة من اللباس للجمع

 ،فيهاالئمة للنفس، فال تكلفة وم دة للطبعهذه كلها من مجلة تكاليف الشرع، وهي مساع
  .فبطل أن يكون تكليف الشرع مأخوذا من الكلفة واملشقة

قة إىل دخول حتت رسم ألن كل من أخرج األمر والنهي عن مشيئته املطل ؛ال خيرج: قيل
، )كنت بنية الصوم، فكلفين صديقي اإلفطار(: تكليف، حىت إنه حيسن أن يقول العريب فإنه 

زام الرسم تكليف وإن وافق الطبع، فإل. )فكلفين دخول احلمام ،وكنت على شعث السفر(
املرورة وشرب الشربة احللوة، كتكليف احلمية من  الطبيب من جهة العالج أكل  وإلزام

  3."حيث إنه رسم وحد يوجب االتباع
  

ال ينازع يف أن الشارع قاصد للتكليف مبا يلزم فيه كلفة ومشقة ما، "  4:الشاطيبوقال 
سمى يف العادة املستمرة ولكن ال تطلب املعاش سمى يف العادة مشقة مشقة، كما ال ي

                                                             
  ).722ـ721( ،)كلف( :مادة ،املفردات يف غريب القرآن :الراغب 1
ذكاء،  كان يتوقد : "الذهيبقال ، فريد دهره وإمام عصره ،نبليحممد ، أبو الوفاء احلعلي بن عقيل بن : ابن عقيل 2

، املنتظم: ابن اجلوزي: انظر). 513 – 431 (، )الفصول(، )الفنون: (من تصانيفه، "وكرت فضائل وكان حبر معارف
عبد : ت،  احلنابلةذيل طبقات : ابن رجب). 451ـ19/443(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 182ـ17/179(

 ).357ـ1/316(، )1425/2005(1ط، )الرياض (مكتبة العبيكان ،الرمحن بن سليمان العثيمني
  ).70ـ1/69( ،الواضح 3
العالمة املؤلف احملقق : " خملوفقال ، الشاطيبأبو إسحاق  ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي: الشاطيب 4

أحد العلماء األثبات وأكابر األئمة  ،وكان له القدم الراسخ يف سائر الفنون واملعارف ،أحد اجلهابذة األخيار ،النظار
 ،مع الصالح والعفة والورع ،الفقيه األصويل املفسر احملدث، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأحباث شريفة ،الثقات
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قطع ما فيه من الكلفة عن العمل يف الغالب تاد ال يوسائر الصنائع؛ ألنه ممكن مع بالتحرف
ويذمونه بذلك، فكذلك  املنقطع عنه كسالن املعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون

  1."املعتاد يف التكاليف
أهل العلم يف إطالق اصطالح التكليف يتلخص يف أمور أن مقصد، علم مما سبقفي:  

 َف بالشيءلَمن الك ،أي حبه وتعلق القلب به بعد أن يعتادتحرى وي. 
 كل ما خيرج عن املشيئة املطلقة ويد بقيودقي. 
 املشقة املوجودة يف العمل املعتاد غري مذمومة .  

  .روحه ال أن أحكام اهللا عز وجل آصار على اإلنسان وأغالل على
   

  .شروط التكليف: الفرع الثاين
إال ، وتنوعت تعبريام وزوايا نظرهم للمسألة، اختلف األصوليون يف عد شروط التكليف    

  .فف به كما أراده املكلحتقق القدرة على حتقيق املكلَأن سائر الشروط ترجع  إىل 
على الفعل حبال غري واقع يف ال خالف أن تكليف العاجز الذي ال قدرة له : " ابن تيميةقال 

  2".الشريعة
  3".ف بهالقدرة على املكلَجامع الشروط يف التكليف : "الشاطيبوقال 

سأورد كل شرط هلذا و، غري أنه ال بد من تفسري القدرة؛ إذ هي لفظ جممل قد خيتلف فيه
  .وقفت عليه عند أهل العلم

   
                                                                                                                                                                                   

: أمحد بابا: تنظر ترمجته). 790: (تويف سنة، )االعتصام(، )املوافقات: (من مصنفاته، "واتباع السنة واجتناب البدع
 ،)2000(2ط ،)ليبيا /طرابلس( دار الكاتب ،عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة: ت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج

، )بريوت(دار الكتب العلمية، عبد ايد خيايل :ت ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: خملوف). 52ـ48(
  ).333ـ1/332(، )1424/2003(1ط
 ،)1417/1997(1ط ،)األردن/عمان(دار ابن عفان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :ت ،املوافقات 1
)2/214.(  
  ).10/345( ،الفتاوى 2
  ).2/411( ،املوافقات 3
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 :العقل .1
 2اخلطاب، فال يصح خطاب اجلماد والبهيمة بل وشرطه أن يكون عاقال يفهم"  1:الغزايلقال 

ميكن ذلك  وال، ألن التكليف مقتضاه الطاعة واالمتثال ؛خطاب انون والصيب الذي ال مييز
، فكل خطاب متضمن إال بقصد االمتثال، وشرط القصد العلم باملقصود والفهم للتكليف

يسمع الصوت كاجلماد كيف يكلم؟ لألمر بالفهم، فمن ال يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن ال 
ع وقد يفهم فهما ومن يسم ،وإن مسع الصوت كالبهيمة ولكنه ال يفهم، فهو كمن ال يسمع

فمخاطبته ممكنة، لكن اقتضاء االمتثال منه مع  ،لكنه ال يعقل وال يثبت كانون وغري املميز ما
  3".أنه ال يصح منه قصد صحيح غري ممكن

م حىت ائعن الن: الثعن ثَ لمع القَفر «: قوله صلى اهللا عليه وسلم من السنة ويدل على مقوله
يستيقِظ، وعن الصيب حىت يحتلنون حىت يم، وعن اع4.»لق  

                                                             
أبو حامد الغزايل الطوسي، الفقيه الشافعي، حجة  ،حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، اإلمام زين الدين: الغزايل 1

قوي احلافظة  ،عجيب الفطرة مفرط اإلدراك ،كان رضي اهللا عنه شديد الذكاء سديد النظر : "السبكيقال ، اإلسالم
 ،)إحياء علوم الدين (، )املستصفى : (من مصنفاته، "جبل علم مناظرا حمجاجا ،غواصا على املعاين الدقيقة ،بعيد الغور
، طبقات الشافعية الكربى: السبكي ).70ـ11/62(، تاريخ اإلسالم: الذهيب: تنظر ترمجته). 505:(تويف سنة

 ).389ـ6/191(
 أو نفي تقدمها وإن" :فإن كان صحيحا فهو كما قال الفريوزابادي، راجعت طبعتني أخريني فوجدت نفس احلرف 2

 ،"بعدها ما إىل والنهي النفي معىن ناقلة تكون أن وأجيز بعدها، ملا ضده وجعل حاله على قبلها ما لتقرير فهي ي
  ).969(، )بلل: (مادة، القاموس احمليط

، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممد عبد السالم عبد الشايف: ت، املستصفى من علم األصول 3
 ).1/67(، )1413/1993(1ط
باب يف انون يسرق ، كتاب احلدود ،أبو داود :ينظر ،اأشهر روايات احلديث رواية علي وعائشة رضي اهللا عنهم 4

باب من ال يقع ، كتاب الطالق، النسائي يف اتىب). 455ـ6/451(، )4403ـ4398: (حديث، أو يصيب حدا
، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد ،أبواب احلدود، الترمذي). 6/156(، )3432:(حديث، طالقه من األزواج

، )2041:(حديث، باب طالق املعتوه والصغري والنائم ،أبواب الطالق، ابن ماجه). 3/84(، )1423:(حديث
، )24703:(واألحاديث رقم) 41/224(،)24694:(حديث، أمحد يف املسند). 199ـ3/198(، )2042(
البلوغ باب ذكر اخلرب الدال على أن أمر الصبيان بالصالة قبل  ،كتاب الصالة، صحيح ابن خزمية: وانظر). 25114(

ذكر اإلخبار عن  ،باب التكليف، كتاب اإلميان، صحيح ابن حبان). 1/496(، )1003:(حديث، على غري اإلجياب
). 1/355(، )142:(حديث، العلة اليت من أجلها إذا عدمت رفعت األقالم عن الناس يف كتبة الشيء عليهم
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وهو وإن كان يف طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من : " عن احلديث 1الشوكاينقال 
ومؤول له، صار دليال  كوم بني عامل بهل ؛قسم احلسن، وباعتبار تلقي األمة له بالقبول

  2."قطعيا
  .ويشهد للحديث السنة العملية املتواترة يف اعتبار العقل والبلوغ يف التكاليف

حىت إذا فقد  ،ثابت قطعا باالستقراء التاممورد التكليف هو العقل، وذلك : " الشاطيبقال 
ارتفع التكليف رأسا، وعالعقل  اضح يف اعتبار تصديقذا وفاقده كالبهيمة املهملة، وه د

                                                                                                                                                                                   
". حيح على شرط مسلم ومل خيرجاههذا حديث ص :"قال، )2/67(، )2350:(حديث، كتاب البيوع، املستدرك

، باب فرض الصلوات اخلمس وأحباثها، كتاب الصالة، املنتقى البن جارود ".على شرط مسلم: "قال الذهيب
، قال الترمذي يف العلل الكبري). 2/229(، )608:(حديث، املختارة للضياء املقدسي). 46:ص(، )148:(حديث

روى هذا : قلت له. )أرجو أن يكون حمفوظا(: ا احلديث فقالسألت حممدا عن هذ): " 227ـ225:ص(، )404(
  .)ال أعلمه(: قال .احلديث غري محاد؟

حلسن قد ا(: فقال ،"احلديث ...رفع القلم"  ـ حديث احلسن عن علي بن أيب طالب ـ يعين ،عنهوسألت حممدا 
  ).حديث حسنوهو عندي  أدرك عليا

صلى اهللا عليه عن النيب عن عطاء بن السائب عن أيب ظبيان عن علي  هذا احلديث رواه غري واحد: أبو عيسىقال 
وكأن  ،موقوفان ابن عباس عن عمر عن أيب ظبيان ع عن األعمشوروى غري واحد  ،مرفوعا "رفع القلم": يعين ،وسلم

  .ديث عطاء بن السائبهذا أصح من ح
فيه جرير بن  مهو، وهموهو  ،عهورف يثن أيب ظبيان عن ابن عباس هذا احلدعوروى جرير بن حازم عن األعمش 

  ".حازم
، وحكى الطحاوي  يف شرح املشكل اإلمجاع على صحته، "والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم :"وقال يف السنن

: ت، لتقي الدين السبكي إبراز احلكم من حديث رفع القلموانظر خترجيا مفصال للحديث يف كتاب ). 11/40(
  ).1412/1992(1ط، )بريوت(دار البشائر، كيالين حممد خليفة

مام األئمة قاضي القضاة، وإ : "القنوجيقال ، تهدافقيه ال ،الصنعاين حممد بن علي بن حممد الشوكاين: الشوكاين 1
إرشاد  (، )من أسرار منتقى األخبارنيل األوطار : (منها، صاحب عدة تصانيف، "وذخرية اخللف اهلداة، بقية السلف

). 226ـ2/215(، البدر الطالع: الشوكاين: انظر، )م 1834/ 1760ـهـ  1250 /1173( ،)الفحول
، )قطر (وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول: القنوجي

 ).6/298(، األعالم: الزركلي). 451ـ436(، )1428/2007(1ط
  ).1/93( ،إرشاد الفحول 2



83 
 

باألدلة يف لزوم التكليف، فلو جاءت على خالف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل 
  1". من لزومه على املعتوه والصيب والنائم أشد

  3.إمجاع العقالء على شرطية العقل يف التكليف 2اآلمديوقد حكى 
   4".اخلطاب ال يتوجه إال إىل العاقل الكاملأمجعت األمة على أن : " ابن عقيلقال 

     5.تفصيل القول يف تعريف العقل وبيان ماهيته واختالف الناس يف ذلك ـبإذن اهللا  ـوسيأيت 

                                                             
  ).3/209( ،املوافقات 1
األصويل : "السبكي قال، اإلمام أبو احلسن سيف الدين اآلمدي ،علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب: اآلمدي 2

ابن : ترمجتهتنظر ). 631:(تويف سنة، )دقائق احلقائق (، )اإلحكام : (من مصنفاته، "املتكلم أحد أذكياء العامل
: ابن العماد). 307ـ8/306(، طبقات الشافعية الكربى: السبكي). 294ـ3/293(، وفيات األعيان: خلكان

 ).281ـ5/280(، شذرات الذهب
  ).1/150( ،)د ط( ،)بريوت(املكتب اإلسالمي ،عبد الرزاق عفيفي :ت ،اإلحكام يف أصول األحكام 3
: ت، )اية الوصول إىل علم األصول(بديع النظام: ابن الساعايت: وانظر حكاية اإلمجاع يف). 5/243(، الواضح 4

، )مكة املكرمة(جامعة أم القرى، حممد عبد الدامي علي: إشراف، أطروحة دكتوراه غري منشورة، سعد بن غرير السلمي
دار الكتب ، اج يف شرح املنهاجاإل: تقي الدين وتاج الدين السبكيان). 1/201(، )1405/1985(

صفي الدين ". حىت القائلون جبواز التكليف مبا ال يطاق: "قال، )1/156(، )1404/1984(1ط، )بريوت(العلمية
املكتبة ، سعد بن سامل السويح، صاحل بن سليمان اليوسف: ت، اية الوصول يف دراية الوصول: األرموي اهلندي

التقرير ، وحصره ابن أمري حاج يف مانعي التكليف باحملال). 1/54(، )1416/1996(1ط، )مكة املكرمة(التجارية
، )1419/1999(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، عبد اهللا حممود عمر: ت، والتحبري على التحرير يف أصول الفقه

، )بريوت(دار ابن حزم، إمجاعات األصوليني: مصطفى بوعقل). 36(، املذكرة: الشنقيطي). 2/205(
بيان املختصر شرح خمتصر ابن : ينظر، ونسبه األصفهاين جلمهور احملققني). 370ـ369(، )1431/2010(1ط

  ). 1/435(، )1406/1986(1ط، )السعودية(دار املدين، حممد مظهر بقا: ت، احلاجب
). 56(، )1358/1940(1ط، )مصر(مكتبة احلليب ،أمحد شاكر :ت ،الرسالة :الشافعي :ينظر لبيان الشرط 5

، )بريوت(دار الكتب العلمية، خليل حميي الدين امليس: ت، تقومي األدلة يف أصول الفقه: الدبوسي
، )د ناشر(، أمحد بن علي املباركي: ت، العدة يف أصول الفقه: الفراء). 420(، )1421/2001(1ط
، )بريوت(مؤسسة الريان، الناظر وجنة املناظرروضة : ابن قدامة). 2/390(، )1414/1994(2ط
فهو املميز الذي ال يطرقه ...املتدارك العقل: "قال، )23(، احملصول: ابن العريب). 1/154(، )1423/2002(2ط

حممد حميي الدين : ت، يف أصول الفقه املسودة :آل تيمية". خال الذهول والنسيان، يف عقله خلل من ضر يطرأ عليه
: ت، خالصة األفكار شرح خمتصر املنار: ابن قطلوبغا). 45(، )د ط(، )القاهرة(دار الكتاب العريب، عبد احلميد

: ت، مبادئ األصول: ابن باديس). 179(، )1424/2003(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، حافظ ثناء اهللا الزاهدي
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 :البلوغ .2
حىت  يبِوعن الص ...عن ثالث ع القلمفر «: ودليله قوله صلى اهللا عليه وسلم      
  1.»...حيتلم

 3والقرايف 2ة من أهل العلم كالباقالين وابن حزمداشتراطه عوقد حكى اإلمجاع على 
  4.وغريهم

   

                                                                                                                                                                                   
، الواضح يف أصول الفقه: حممد سليمان األشقر). 24(، )1988(2ط، )راجلزائ(الشركة الوطنية للكتاب، عمار طاليب
  ".مستوى النضج العقلي: "وعرب عنه بلفظ، )60(، )1428/2008(7ط، )األردن(دار النفائس

الصيب حىت " :بلفظ) 46:ص( ،)148: (وعند ابن جارود يف املنتقى ).81( :انظر ص ،سبق ختريج احلديث 1
  ".يكرب

كان حافظا عاملا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطا  : "احلميديقال ، إمام الظاهرية، بن أمحد بن سعيدعلي : ابن حزم 2
الكتاب والسنة، متفننا يف علوم مجة عامال بعلمه، زاهدا يف الدنيا بعد الرياسة اليت كانت له وألبيه من  لألحكام من

: من مصنفاته، "واليف كثرية يف كل ما حتقق به يف العلومقبله من الوزارة وتدبري املمالك، متواضعا ذا فضائل مجة، وت
الدار  ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس: احلميدي: تنظر ترمجته). 456 – 384 (، )اإلمجاع(، )احمللى(

عزت العطار  :ت، الصلة يف تاريخ أئمة األندلس: ابن بشكوال. )316ـ308(، )1966(ط ،)القاهرة(املصرية
، سري أعالم النبالء: الذهيب). 396ـ395(، )1374/1955(2ط، )القاهرة(ة اخلاجنيمكتب، احلسيين

 ).212ـ18/184(
اإلمام  : "ابن فرحونقال  ،شهاب الدينامللقب ب، أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن الصنهاجي  املصري: القرايف3

انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رمحه اهللا  ،أحد األعالم املشهورين، وحيد دهره وفريد عصره ،العالمة
، الوايف بالوفيات: الصفدي: انظر). 684: (تويف سنة، )الذخرية(، )الفروق : (من مصنفاته، "تعاىل

حسن احملاضرة يف تاريخ مصر : السيوطي). 239ـ1/236(، الديباج املذهب: ابن فرحون). 147ـ6/146(
  ).1/316(، )1387/1967(1ط، )مصر(دار إحياء الكتب العربية ،راهيمحممد أبو الفضل إب :ت، والقاهرة

دار ، أمحد حممد شاكر: ت، اإلحكام يف أصول األحكام: ابن حزم). 1/237(، التقريب واإلرشاد: الباقالين: ينظر 4
عادل أمحد عبد :ت، نفائس األصول يف شرح احملصول: القرايف). 1/70(، )1979(ط، )بريوت(اآلفاق اجلديدة

اية : األرموي). 9/4114(، )1416/1995(1ط، )مكة(مكتبة نزار مصطفى الباز، علي حممد معوض، املوجود
  ).1/54(، الوصول
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قولني يف كون البلوغ شرطا عقليا للتكيلف أو شرطا  2يف البحر احمليط 1وقد حكى الزركشي
اختياره أنه شرط شرعي؛ إذ العقل ال مينع  4عن إمام احلرمني 3ونقل يف موضع آخر، شرعيا

  .تكليف الصيب املميز العاقل
  5.وهو أدق كما سأذكره يف خامتة هذا املطلب، ومن أهل األصول من جعله مناطا للتكليف

  6.وسيأيت مزيد حبث يف البلوغ عند الكالم على الصبا وأثره على األهلية

  
                                                             

اإلمام العالمة  : "ابن العمادقال ، بدر الديناملصري الشافعي  حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي :الزركشي1
ابن : انظر). 794 – 745 (، )الديباج يف توضيح املنهاج (، )الربهان يف علوم القرآن( :تصانيفهمن ، "املصنف احملرر
، )1407(1ط، )بريوت(عامل الكتب، احلافظ عبد العليم خان :ت، طبقات الشافعية: قاضي شهبة

  ).573ـ8/572(، شذرات الذهب: ابن العماد). 1/437(، حسن احملاضرة: السيوطي). 168ـ3/167(
  ).1/348(: ينظر 2
بيد أنا ملا رأينا توعد الشرع وتوجه  ،وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك عقال :"اجلويينقال  ).1/345(: ينظر 3

واختاره صاحب ). 1/145(، التلخيص، " تبني لنا انقطاع التكليف عنهم مسعا ،الطلبات من اهللا تعاىل منقطعة عنهم
دار فرانز  ،هلموت ريتر :ت، مقاالت اإلسالميني: األشعري: وانظر ملزيد من الفائدة). 1/158(، اإلاج
  ).115: (وانظر ص). 482ـ480(، )1400/1980(3ط، )أملانيا/فيسبادن (شتايز

 : "السبكيقال ، النيسابوري الشافعي، احلرمنيإمام ب بن يوسف، أبو املعايل اجلويين، امللقب عبد امللك بن عبد اهللا  4
العلم الفرد زينة احملققني  ،النظار األصويل املتكلم البليغ الفصيح األديب ،البحر احلرب املدقق احملقق ،اإلمام شيخ اإلسالم

تنظر ). 478 – 419 (، )املطلب يف دراية املذهب اية (، )التياث الظلميف غياث األمم  : (من تواليفه، "إمام األئمة
طبقات : السبكي). 428ـ10/424(، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 247ـ16/244(، املنتظم: ابن اجلوزي: ترمجته

 ).222ـ5/165(، الشافعية الكربى
، املوافقات: الشاطيب). 23(، احملصول: ابن العريب). 420(، تقومي األدلة يف أصول الفقه: الدبوسي :ينظر 5
 ).53(، الوجيز يف األصول: الكرماسيت). 2/212(، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 4/14(
التمهيد يف : الكلوذاين). 2/390(، العدة يف أصول الفقه: الفراء). 56( ،لرسالةا :الشافعي :ينظر لبيان الشرط 6

مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، حممد بن علي بن إبراهيم، مفيد حممد أبو عمشة: ت، أصول الفقه
: ت، الضروري يف أصول الفقه: ابن رشد احلفيد). 1/357(، )1406/1985(1ط، )جامعة أم القرى(اإلسالمي

 ،يطالبحر احمل :الزركشي). 52ـ51(، )1994(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، مجال الدين العلوي
  ).24(، مبادئ األصول: ابن باديس). 1/345(



86 
 

      :فهم اخلطاب .3
بأن يفهم اخلطاب قدر ما  ،التكليف إمنا هو فهم املكلف تكليفهشرط "  1:العطارقال    

  2".وإال لزم الدور وعدم تكليف الكفار ،ال أن يصدق بتكليفه ،يتوقف عليه االمتثال
يشترط يف صحة التكليف بالشرعيات فهم املكلف ملا كلف به، مبعىن : " الشوكاينوقال 

ليه االمتثال، ال مبعىن التصديق به، وإال تصوره، بأن يفهم من اخلطاب القدر الذي يتوقف ع
  .لعدم حصول التصديق هلم لزم الدور، ولزم عدم تكليف الكفار

ألن التكليف استدعاء  ؛بأنه لو مل يشترط لزم احملال ،واستدلوا على اشتراط الفهم باملعىن األول
  .حصول الفعل على قصد االمتثال، وهو حمال عادة وشرعا ممن ال شعور له باألمر

على  اتفق احملققونوقد ... وأيضا يلزم تكليف البهائم؛ إذ ال مانع من تكليفها إال عدم الفهم
  3".كون الفهم باملعىن املذكور شرطا لصحة التكليف

  

  4.مجاع على اشتراط الفهم يف التكليفوقد نقل مجع من األصوليني اإل
فمنهم من يعرب عنه ، ويلحظ القارئ لكالم العلماء يف ذا الباب اختالف تعبريام عن الشرط

فهم "ومنهم من يعرب بـ  6،"فهم تفاصيل اخلطاب"وآخر يزيد  5،"فهم اخلطاب"بـ 
                                                             

الوقائع " مؤسس جريدة ، و شيخ األزهر، أعالم شافعية مصر من ،حسن بن حممد بن حممود العطار: العطار 1
والنحو واملعاين والبيان واملنطق والطب والفلك  األصولعامل، أديب، شاعر، مشارك يف  : "قال كحالة، "املصرية
 - 1190(، )ديوان شعر(، )اإلنشاء واملراسالت : (من مؤلفاته، "ندسة واهل ـأسرار احلروف واألعداد ـ ةجروالزايِ

، معجم املؤلفني: كحالة). 2/220(، األعالم: الزركلي: تنظر ترمجته. )م 1835 - 1776/هـ  1250
)3/285.( 
  ).1/97( ،)د ط( ،)بريوت(العلميةدار الكتب  ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع 2
 ).1/92( ،إرشاد الفحول 3
 ،بيان املختصر :حممد بقا ).1/156( ،اإلاج يف شرح املنهاج: السبكيان). 1/201( ،بديع النظام :ابن الساعايت 4

  ).370ـ369( ،إمجاعات األصوليني: مصطفى بوعقل .)1/435( ،املختصر
، )بريوت(دار ابن حزم ،نذير محادو :ت ،علمي األصول واجلدلخمتصر منتهى السؤل واألمل يف  :ابن احلاجب 5
  ).1/92(، إرشاد الفحول: الشوكاين). 1/350(، البحر احمليط: الزركشي ).1/362(، )1427/2006(1ط
ومن وجد له أصل الفهم ألصل اخلطاب دون تفاصيله "  :قال رمحه اهللا ،)151ـ 150 /1( ،اإلحكام :اآلمدي 6

ومن كون اآلمر به هو اهللا تعاىل، وأنه واجب الطاعة، وكون املأمور  ،ويا، ومقتضيا للثواب والعقابمن كونه أمرا 
به على صفة كذا وكذا كانون والصيب الذي ال مييز، فهو بالنظر إىل فهم التفاصيل كاجلماد والبهيمة بالنظر إىل فهم 
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وال  3،"العلم" وعرب عنه ابن تيمية بشرط 2،"فهم دليل التكليف"وغريهم بـ  1،"التكليف
ففهم التكليف أعم وأمشل من جمرد فهم اخلطاب؛ إذ يشمل فهم ، شك أن مدلوالا خمتلفة

وقريب منها ، ف وحنو ذلكحقيقة التكليف وما تضمنته من ابتالء وجزاء وإميان ومعرفة للمكل
من  وأما، غري أا جمملة، جامعة لكل هذا" العلم"وعبارة ، "فهم تفاصيل اخلطاب" عبارة 

دليل وجود : أي، اشترط فهم دليل التكليف فلعل مقصوده فهم دليل التكليف اإلمجايل
فمعرفة هذا حمصورة بأفراد ، ال أن مراده اإلحاطة بأدلة املسائل، الصانع ودليل وجوب عبادته

  .واهللا أعلم ،قلة
   

 

  :ب بكونه مأموراحضور الذهن وعلم املخاطَ .4
   عد4،ا بعض األصولينيمه الفهم للخطاب ا من مضمونمواألقرب أ.  

 
 

  :احلياة وكون املخاطب من الثقلني اإلنس واجلن .5
 وشرط العقل والفهم يشملهما؛ إذ ال عاقل وال فهيم إال وهو حي، 5ذكرمها الزركشي    

  .واستثناؤهم ال يضر القاعدة، من الثقلني خال املالئكة
  

 

                                                                                                                                                                                   
ألن املقصود من التكليف كما ؛ لتكليف مبا ال يطاق إال على رأي من جيوز ا ، ويتعذر تكليفه أيضاأصل اخلطاب

  ".يتوقف على فهم أصل اخلطاب، فهو متوقف على فهم تفاصيله
ألن التكليف ؛ على أن شرط املكلف أن يكون عاقال فامها للتكليف  اتفق العقالء: " قال، )1/150(، اإلحكام 1

: ت، حترير املنقول وذيب علم األصول: وانظر املرداوي". وخطاب من ال عقل له وال فهم حمال كاجلماد والبهيمة
 ).127(، )1434/2013(1ط، )قطر(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، هشام العريب، عبد اهللا هاشم

تعليق على نظم الشيخ حممد بن (تنوير العقول مبعرفة مسائل من مهمات األصول: حممد بن سيدي حممد بن موالي  2
علم : نور الدين اخلادمي). 58(، )1427/2006(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، )عبد اهللا بن اإلمام ملفتاح الوصول

" فهم أحكام التكليف" وقد عرب عنه بـ، )109(، )1421/2001(1ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، املقاصد الشرعية
  .وهذه العبارة أصوب وأدق

تبني له أن التكليف مشروط  ،ما جاء به الكتاب والسنة استقرافمن  : "وقال، )10/344(، ع الفتاوىجممو 3
 ). 21/634(، "بالقدرة على العلم والعمل

: شرح، نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول مع شرحه: ابن عاصم ).1/365( ،البحر احمليط :الزركشي :ينظر 4
 ).367( ، )1428/2007(1ط، )األردن/عمان(الدار األثرية، فخر الدين بن الزبري احملسي

  ).1/344( ،البحر احمليط 5
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       :انتفاء اإلكراه .6
ه يصح تكليفه لفهم والصحيح عندنا أن املكر: " ـبعد ذكر هذا الشرط  ـ الزركشيقال     

اخلطاب، وأن له اختيارا ما يف اإلقدام أو االنكفاف، وال استحالة يف تكليفه، وأما كونه 
  1".وهو غري الكالم يف تكليفه ،متقربا فريجع إىل نيته

  

      :اإلسالم وبلوغ الدعوة .7
وأما اشتراط بلوغ ، فالكفار خماطبون باألصول إمجاعا، أما شرط اإلسالم فال يصح    

  2.واهللا أعلم ،فهو حتصيل حاصل مع اشتراط الفهم، الدعوة
 

جامع لكل املعاين فيصح " فهم التكليف"أن شرط ، وميكن القول كمحصلة هلذا البحث
  .واهللا أعلم، االستغناء به عن غريه

ألنه أداة اإلدراك بالعقل وتتحقق القدرة على فهم التكليف "  3:اخلن سعيد مصطفىقال 
وملا كان ...وتكليف من ال عقل له حمال، وبه تتجه اإلرادة إىل االمتثال، والتفكري والفهم

كان ال بد ، ووصفا باطنيا حيصل لإلنسان بالتدريج، العقل أمرا خفيا ال يدرك باحلس الظاهر
ولذا جند الشارع ربط التكليف بأمر ظاهر ، تكمالهمن وضع حد منضبط يكون مناطا الس

فمن بلغ ، البلوغأال وهو ، ويعترب مظنة وجود العقل واستكماله مرحلة النضج، يدرك باحلس
فقد توافرت فيه القدرة ، احللم راشدا ومل تظهر عليه أعراض تدل على خلل يف قواه العقلية

  4".على فهم اخلطاب الذي هو التكليف
   

                                                             
 ).40(، نثر الورود: الشنقيطي :وينظر ).1/358( ،البحر احمليط 1
  ).367( ،مرتقى الوصول: ابن عاصم: ينظر 2
توىل التدريس بعدة ، املريب، وشيخ علم أصول الفقه يف بالد الشامالعامل ، الشافعي الدمشقي: اخلن سعيد مصطفى 3

 ـ 1428/1922ـ1341 (، )أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء : (اشتهر مبؤلفه، جامعات
 :موقع ملتقى أهل احلديث، تنظر ترمجة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ جمد مكي. ) 2008

 h p://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125628. 15/01/2017: (تاريخ االطالع(  

  ).66ـ65( ،)1421/2000(1ط ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ،الكايف الوايف يف أصول الفقه اإلسالمي 4
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  .أهلية الوجوب واألداء: الثايناملطلب 
        
لغة ، الشروع يف بيان أقسام األهلية ال بد من الكالم عن األهلية مبفهومها العامقبل      

  .واصطالحا
، مستحق له ومستوجب له: أي، للشيء لٌهتقول الرجل أَ، لهفأصل األهلية من أَ :لغةأما 
لَوأهلذلك تأهيال إذا رآه مستحقا له ه.  

  1.وطلبه وقبوله إياه ن للشيء صالحيته لصدور ذلك الشيءأهلية اإلنساو
صالحية "أو هي " صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق له أو عليه: "فهي االصطالحوأما يف 

صفة يقدرها الشارع يف الشخص جتعله حمال صاحلا " أو هي ، "الشخص لإللزام وااللتزام
  2".خلطاب تشريعي

  :أهلية وجوب وأهلية أداء ،وتنقسم األهلية قسمني
  

   

                                                             
 ).1/150( ،)أهل( :مادة، مقاييس اللغة: ابن فارس). 4/1629( ،)أهل( :مادة ،الصحاح: اجلوهري :ينظر 1

). 44ـ28/40( ،)أهل( :مادة، تاج العروس :الزبيدي). 1/28( ،)أهل( :مادة، املصباح املنري: الفيومي
 (مكتبة لبنان ناشرون ،عبد اهللا اخلالدي :ترمجة ،علي دحروج :ت ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :التهانوي
 ).1/287( ،)1996(1ط ،)بريوت

طبعة  ،أبو الوفا األفغاين :ت ،أصول السرخسي :السرخسي ).430ـ417( ،تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر 2
ميزان األصول يف : السمرقندي). 353ـ2/332( ،)د ط( ،)بريوت(دار املعرفة ،)اهلند(إحياء املعارف العثمانية

). 745ـ742( ،)1404/1984(1ط ،مطابع الدوحة احلديثة ،حممد زكي عبد الرب :ت ،نتائج العقول
، )القاهرة(دار الكتاب اإلسالمي، كشف األسرار شرح أصول البزدوي: البخاري ).1/150( ،اإلحكام: اآلمدي

الكايف شرح : السغنايف). 333ـ2/321(، شرح التلويح على التوضيح: التفتازاين). 262ـ4/237(، )د ط(
، )1422/2001(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد،فخر الدين سيد حممد قانت: ت، بزدويال
: ت، فصول البدائع يف أصول الشرائع: الفناري). 159ـ1/158(، اإلاج: السبكيان). 2195ـ5/2137(

، املدخل الفقهي العام: الزرقا). 1427/2006(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممد حسن امساعيل
 ). 785ـ2/779(
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 .أهلية الوجوب: الفرع األول
  1."صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه" :وهي     

فإنه خيلق ، هو أهل إلجياب احلقوق عليه كلهاو ال خالف أن اآلدمي خيلق " 2:وسيبالدقال 
  3".أهل احلجازوعليه عشر أرضه وخراجها باإلمجاع، وعليه الزكاة على قول 

°  ±  M   ̧ ¶  µ    ´  ³  ²  :وهي األمانة املقصودة يف قوله تعاىل

¾   ½  ¼  »  º  ¹¿    Ä  Ã  Â         Á  ÀL )٧٢: األحزاب.(  
ألن الوجوب لألداء،  "وتقوم على وصف الذمة والصالحية للحكم ، وتثبت لآلدمي احلي

فإذا بطل بطل، كما يفوت لفوات احملل، فالغرامات املالية الزمة للصيب لتصور األداء 
كنفقة الزوجة والقرابة، ال املشبه للجزاء كتحمل  وكذا الصالت اليت تشبه املؤن بالنائب،

 جيب ، فاللعدم صالحية احلكم، وكذا حقوق اهللا متحض عقوبة أو جزاء ال جيب العقل، وما
كذا دون اخلطاب بأدائه، و اإلميان قبل العقل لعدم األداء، وجيب بعده النعقاد السبب

  4."إذ املقصود االبتالء باألداء اختيارا، وما أدي بالنائب ليس بطاعة ؛العبادات البدنية واملالية
  .وأساس الصالحية للحكم ثبوت وصف العقل حقيقة أو بالقوة

  

فمستفاد من اإلنسانية اليت ا يستعد  ،أهلية ثبوت األحكام يف الذمةوأما : " الغزايل قال
لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف يف ثاين احلال، حىت إن البهيمة ملا مل تكن هلا أهلية 

والشرط ال بد أن يكون  ،فهم اخلطاب بالفعل وال بالقوة مل تتهيأ إلضافة احلكم إىل ذمتها

                                                             
  ).229ـ3/226( ،)د ط(، )بريوت(عامل الكتب، )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( الفروق :القرايف :ينظر 1
2 الدابن خلكانقال ، الفقيه احلنفي ،البخاريأبو زيد عبد اهللا بن عمر بن عيسى  )بتخفيف الباء: قيل: (وسيب" : 

، "كان من أذكياء األمة : "الذهيبقال ، "ممن يضرب به املثل، وهو أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود
، وفيات األعيان: ابن خلكان: تنظر ترمجته). 430: (تويف سنة، )تأسيس النظر(، )األسرار: (من مصنفاته

مري حممد كتب  ،املضية يف طبقات احلنفية اجلواهر :القرشي). 17/521(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 3/48(
  ).1/339(، )د ط(، )كراتشي (خانه

مصطفى حممود : ت، الوجيز يف األصول: انظر، كذلك اإلمجاع الكرماسيت وحكى). 1/417(، تقومي األدلة 3
 ).53(، )1429/2008(1ط، )القاهرة(دار ابن عفان، )الرياض(دار ابن القيم، األزهري

 .وسيأيت تفصيل ما أمجله الشيخ بإذن اهللا، )203ـ1/202( ،بديع النظام :ابن الساعايت 4
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لكية نه موجود بالقوة، كما أن شرط املإ: ل على القرب، فيقالحاصال أو ممكنا أن حيص
  .وشرط اإلنسانية احلياة ،اإلنسانية

واحلياة غري موجودة بالفعل ولكنها  ،والنطفة يف الرحم قد يثبت هلا امللك باإلرث والوصية
فصلح إلضافة احلكم إىل  ،فكذلك الصيب مصريه إىل العقل ،إذ مصريها إىل احلياة ؛بالقوة

  1".ذمته ومل يصلح للتكليف يف احلال
  

  :وأهلية الوجوب نوعان
وذلك بصالحية ثبوت احلقوق للمتصف ا دون الواجبات أو ، أهلية وجوب ناقصة .1

فيستحق نصيبه ، فهو آيل للحياة ومتصف بالعقل بالقوة، وميثل لألول باجلنني، العكس
ومثلوا للثاين بامليت إذا ما عمرت ذمته ، وحنو ذلكمن املرياث و الوصية والوقف 

 .بالديون
فتثبت للجنني من حني استهالله إىل أن حيني ، أهلية وجوب كاملة وشرطها احلياة .2

 2.موته
  

  .أهلية األداء: الفرع الثاين
"  صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه على وجه معترب شرعا"  :عرفها أهل األصول بأا   

  3". صالحية الشخص ملمارسة األعمال اليت يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل" أو هي 
   

                                                             
 ).1/67( ،املستصفى 1
). 340ـ2/332( ،أصول السرخسي ).419ـ417( ،تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر يف بيان أهلية الوجوب 2

 ،اإلحكام: اآلمدي). 235ـ1/202( ،بديع النظام: ابن الساعايت). 745ـ742( ،ميزان األصول: السمرقندي
). 328ـ2/321(، شرح التلويح: التفتازاين). 248ـ4/237(، كشف األسرار: البخاري ).1/150(

، خالصة األفكار :ابن قطلوبغا). 159ـ1/158(، اإلاج: السبكيان). 2169ـ5/2137(، الكايف :السغنايف
  ).209ـ1/208(، الشامل :النملة ).222ـ2/213(، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 179(
  ).1/208(، املرجع السابق :النملة). 2/786(، املدخل الفقهي العام :الزرقا  3
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فبكماهلما تكتمل ، والقدرة على التحصيل بالقوة البدنية، وأساسها القدرة على الفهم بالعقل
  1.وبنقصهما تنقص

  2:وهلا ثالث حاالت
 فال اعتبار ،وذلك يف الصغري غري املميز وانون؛ لفقدمها العقل: حالة االنعدام .1

 .فال تصح عبادما وال أثر ملعاملتهماأثر شرعي،  أي ، وال يترتب عليهالتصرفاما
 

ويتصف ا الصيب املميز واملعتوه لوجود شيء من العقل والفهم : حالة النقص .2
فيصح منهما اإلميان والعبادات وال ، وفتحصل بأفعاهلما املصلحة والقصد املرج، والقدرة

اي قال ، أو من غري لزوم العهدة كما يعرب احلنفية؛ وذلك مراعاة للنقص املوجود، لزمان
فمنه ما هو حسن ال حيتمل غريه وال عهدة  ،فأما حقوق اهللا تعاىل " 3:عبد العزيز البخاري

فوجب القول بصحته من الصيب ملا ثبت أهلية أدائه ووجد  ،وهو اإلميان باهللا تعاىل ،فيه بوجه
وذلك يف اإلميان  ،ألن الشيء إذا وجد حبقيقته مل ينعدم إال حبجر من الشرع ؛قيقتهمنه حب
وذلك حيتمل الوضع  ،ملا قلنا إنه حسن ال حيتمل غريه وال عهدة فيه إال يف لزوم أدائه ؛باطل

 4".فأما األداء فخال عن العهدة ،فوضع عنه
 :فهي على أقسام ثالثة ،أما تصرفاما 

                                                             
  ).233ـ3/232( ،الفروق: القرايف: ينظر 1
القواطع يف : السمعاين ).353ـ2/340( ،أصول السرخسي ).430ـ420( ،تقومي األدلة: الدبوسي :ينظر 2

، )1432/2011(1ط، )األردن/عمان(دار الفاروق، صاحل سهيل علي محودة: ت ،أصول الفقه
، كشف األسرار: البخاري .)210ـ1/202( ،بديع النظام: ابن الساعايت ).1305ـ3/1270(
ابن ). 2195ـ5/2169(، الكايف :السغنايف). 333ـ2/328(، شرح التلويح: التفتازاين). 262ـ4/248(

املدخل الفقهي  :الزرقا). 222ـ2/213(، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 179(، خالصة األفكار :قطلوبغا
  ).799ـ2/786(، العام

 اإلمام البحر يف: "القرشيقال ، من أعالم احلنفية، عالء الدين ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري: البخاري 3
اجلواهر  :القرشي :انظر). 730: (تويف سنة، )اهلدايةشرح (، )شرح أصول البزدوي : (من مصنفاته، "الفقه واألصول

 ).5/242(، معجم املؤلفني: رضا كحالة). 318ـ1/317( ،املضية يف طبقات احلنفية
  ).4/249( ،كشف األسرار 4
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فتصح من املميز ، وذلك كقبول اهلدية والصدقة وتأجري النفس: النفع احملض  -  أ
 .واملعتوه

وكل ما يتضمن أو يؤول ، كالصدقة والقرض والطالق: الضرر احملض - ب
 .فال تصح وال تنعقد ولو أذن فيها الويل، إلسقاط احلقوق

فال ميلك صاحب ، ومثاله البيع واإلجارة والنكاح: املتردد بني النفع والضرر - ت
لقاصرة عقدها إال بإذن الويل يف االبتداء أو بإجازته يف االنتهاء؛ ألن احتمال األهلية ا

 .الضرر يزول برأي الويل
  

وتنعقد ، فتصح منه سائر العبادات ويكلف ا، وهي أهلية العاقل البالغ: حالة الكمال .3
 .فيغنم ما له ويغرم ما عليه، مجيع تصرفاته

  

وشيء حمدود من التصرف 1،عليها صحة األداءبىن واحلاصل أن األهلية القاصرة ي ،
، بىن على األهلية الكاملة وجوب األداءبينما ي، ومناطها وجود قدر من التمييز العقلي

  2.مناطة بالعقل وأمارته البلوغوهي ، واالستقاللية التامة
 ،فالقاصرة باعتبار قوة البدن ،قاصرة وكاملة :هذه األهلية نوعان"  3:سيخرالسقال 

أو املعتوه بعد البلوغ فإنه مبرتلة الصيب من حيث  ،وذلك ما يكون للصيب املميز قبل أن يبلغ

                                                             
دار  ،حممد حممد تامر ،أمحد حممود إبراهيم :ت ،الوسيط يف املذهب: ينظر ".أهلية النية"ومساها الغزايل  1

  ).1/246( ،)1417(1ط ،)القاهرة(السالم
 ،أصول السرخسي ).430ـ420( ،تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر يف بيان أحباث أهلية األداء 2
دار ، صاحل سهيل علي محودة: ت ،القواطع يف أصول الفقه: السمعاين ).353ـ2/340(

 ،بديع النظام: ابن الساعايت ).1305ـ3/1270(، )1432/2011(1ط، )األردن/عمان(الفاروق
، شرح التلويح: التفتازاين). 262ـ4/248(، كشف األسرار: البخاري .)210ـ1/202(
ابن أمري ). 179(، خالصة األفكار :ابن قطلوبغا). 2195ـ5/2169(، الكايف :السغنايف). 333ـ2/328(

  ). 799ـ2/786(،، املدخل الفقهي العام :الزرقا). 222ـ2/213(، التقرير والتحبري: حاج
3 السرأحد الفحول األئمة الكبار  : "القرشيقال ، أبو بكر السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل: سيخ

 ،)شرح اجلامع الكبري : (من مصنفاته، "مناظرا ،أصوليا ،فقيها ،متكلما ،كان إماما عالمة حجة ،أصحاب الفنون
). 29ـ2/28( ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية :القرشي: تنظر ترمجته). 483: (تويف سنة ،)املبسوط(

  ).5/315(، األعالم: الزركلي
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، وليس له صفة الكمال يف ذلك حقيقة وال حكما ،إن له أصل العقل وقوة العمل بالبدن
وقدرة العمل به  ،قدرة فهم اخلطاب وذلك يكون بالعقل :والكاملة تبتىن على قدرتني

وعلى الكاملة وجوب األداء  ،يبتىن على األهلية القاصرة صحة األداءمث ، وذلك بالبدن
  1".وتوجه اخلطاب به

أن اإلنسان إذا كانت ملكاته ، لكن يلحظ يف هذا املقام"  2:مصطفى أمحد الزرقاقال 
فإن األهلية اليت مينحه إياها ، سنة فسنة وشهرا فشهرا، العقلية ومواهبه تزداد مع منو جسمه

وإمنا تتسع وتنتقل من طور إىل ، الشرع ال تتسع دائرا كذلك سنة فسنة وشهرا فشهرا
ذلك ألن التنقل والتبدل ، وار حياة اإلنسانطور يف املراحل واحملطات األساسية من أط

فوجب ، السريع يف األهلية وخصائصها ليس مستحسنا؛ ألنه تضطرب به املعامالت
يف التكامل املستمر الذي تسري فيه  عتد بالفوارق اليسريةبالنسبة إىل األهليات أن ال ي

نه يف اخلصائص إال وأن ال تنتقل أهليته من حد إىل حد خمتلف ع، مواهب اإلنسان الناشئ
  3".يف احملطات الرئيسية من أطوار نشأته

  

  . وسيأيت حبثه يف األحكام الشرعية، خالف وأنبه أن يف بعض ما ذكر
  

  .بيان معىن التمييز وحده: الفرع الثالث
  أبالسنني أم بتحقق الوصف؟، اختلف أهل العلم يف ضبط التمييز  

   

                                                             
  ).2/340( ،أصول السرخسي 1
عضوية ونال  ،توىل التدريس بعدة جامعات، صاحب التصانيف الرائقة ،الوزير ،عامل الشام: مصطفى أمحد الزرقا 2

شرح  ( ،)الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد  ( :من تأليفاته ،وجائزة امللك فيصل العامل اإلسالمي امع الفقهي لرابطة
 :موقع ملتقى أهل احلديث: انظر). 1420/1999( :تويف سنة ،)القانون املدين السوري

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100663. تاريخ االطالع :
)12/07/2017(  

حممد عبد اهللا ولد  :ت ،القبس يف شرح املوطأ: وانظر هذا املعىن عند ابن العريب ).2/790( ،املدخل الفقهي العام 3
  ).1/267( ،)1992(1ط ،)بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،كرمي
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 : القول األول .1
إىل أن التمييز جمموع أوصاف يف  من حمققي احلنفية واملالكية والشافعية ذهب مجع    

  .بغض النظر عن سنه، الصيب مىت ما حتققت فيه كان مميزا
أنه الذي يفهم اخلطاب وحيسن رد  ،الصواب يف حقيقة الصيب املميز"  1:النوويقال 

بل خيتلف باختالف  ،وال يضبط بسن خمصوص ،اجلواب ومقاصد الكالم وحنو ذلك
  2".واهللا أعلم ،األفهام
لم بشيء من مقاصد العقالء فهمه، وأحسن ويرد اجلواب أنه إذا كُ"  3:طاباحلقال 

  4".عي أجابال أنه إذا د ،اجلواب عنه
  :ووصفه بعض األصوليني بأنه من يستطيع

 5.احلساب إىل العشرين 
 6.من يعقل العبادات ومعاين القرب 

                                                             
أستاذ  ،شيخ اإلسالم : "السبكيقال ، العالمة الشافعي ،حميي الدين، حيىي بن شرف، أبو زكريا :النووي 1

املنهاج  : (منها، بلغت مصنفاته الذروة يف احلسن، "والداعي إىل سبيل السالفني ،املتأخرين وحجة اهللا على الالحقني
تنظر ). 676 – 631 (، )رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني (، )روضة الطالبني (، )يف شرح صحيح مسلم

، )األردن/عمان(الدار األثرية، مشهور آل سلمان: ت، حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين :ابن العطار: ترمجته
طبقات : ابن قاضي شهبة). 400ـ8/395(، طبقات الشافعية الكربى: ابن السبكي). 1428/2007(1ط

 ).157ـ2/153(، الشافعية
  ).7/28( ،)د ت(1ط ،)دمشق(الفكردار  ،اموع شرح املهذب 2
 : "أمحد باباقال ، هر باحلطابتشااملكي املولد،  ،ين املغريب األصلعيالر ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن :احلطاب 3

الثقة النظار الورع الصاحل األبرع اجلليل، كان من سادات  ،احلافظ احلجة اجلامع ،احملقق البارع ،اإلمام العالمة
هداية السالك  (، )مواهب اجلليل : (من مصنفاته، "جامعا فنون العلم متقنا حمصال متفننا نقادا ،العلماء وسرام

: خملوف). 594ـ592(، نيل االبتهاج بتطريز الديباج :أمحد بابا: تنظر ترمجته). 954 – 902 (، )احملتاج
  ).7/58(، األعالم :الزركلي). 390ـ2/389(، جرة النور الزكيةش
، )1431/2010(1ط ،)نواكشوط(حتقيق وتصحيح دار الرضوان ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل 4
  .نسبه البن فرحون واستصوبه، )4/244(
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،جمدي حممد سرور باسلوم :ت ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه :ابن رفعة :ينظر 5
  ).2/304( ،)2009(1ط
  ).2/482( ،املرجع السابق :طاباحل). 1/13( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد :ينظر 6
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  1.وإدراك اخلطأ والصواب، املنافع واملضارالتفريق بني 
 كما يدل ، والتفريق بني العورات وغريها، فهم معىن االستئذان يف الساعات الثالث

|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  M  :عليه قوله تعاىل

ª   ©   ¨ L )وقوله تعاىل ،)٥٨: النور:  M  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »

Â  L)2.) ٣١: النور 
 3.استنباط املعاين 
 "4".أن يصري الطفل حبيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده 
 "ويعلم الغنب الفاحش من اليسري ،أن يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، 

 5".ويقصد به حتصيل الربح والزيادة
  

  :واستدلوا على ذلك بدليلني
 :دليل املعىن واالشتقاق اللغوي  -  أ

ألنه مييز األقوال واألفعال بعضها من بعض، خريا وشرا،  ؛مي مميزاس"  6:الطويفقال    
    .التخليص والتفصيل: والتمييز، وجيدا ورديئا

                                                             
، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ت، شرح خمتصر الروضة: الطويف). 2/587(، املصباح املنري: الفيومي: ينظر 1

مؤسسة ، تيسري علم أصول الفقه: اجلديع). 1/186(، )1407/1987(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة
  ).86(، )1418/1997(1ط، )بريوت(الريان

  .املرجع نفسه: اجلديع: ينظر 2
 ).1/783(، املفردات: الراغب: ينظر 3
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :اخلطيب الشربيين 4
 ).1/313(، )1415/1994(1ط
 ،)القاهرة( )بوالق(املطبعة الكربى األمريية، مع حاشية الشليب تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق :الزيلعي 5
وهذا الكالم موجود يف أغلب ، )5/191(، )د ت(2ط، )القاهرة(سالميمصورة دار الكتاب اإل ،)1313(1ط

 .كتب احلنفية
الفقيه  : "ابن رجبقال ، البغدادي احلنبلي ،جنم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي :لطويفا 6

، )الذريعة إىل معرفة أسرار الشريعة (، )اإلشارات اإلهلية واملباحث األصولية : (من مصنفاته، "املتفنن الفقيه األصويل
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  2".ختليص األجناس بعضها من بعض التمييز ":» اللمع«يف  1وهلذا قال ابن جين
  3.أفرزته عنه، وفصلته منه: ت هذا من هذا، أيزيم: ويقال
متييزا، قال  هزيوم زايه مزيمه يماز: يقالالفصل بني املتشاات، : مييزوالت زياملَ: " الراغبقال 
̀  M  c  b  a  :تعاىل   _L )٣٧ :األنفال(.  

فالن : والتمييز يقال تارة للفصل، وتارة للقوة اليت يف الدماغ، وا تستنبط املعاين، ومنه يقال
  4".ال متييز له

واملراد سن  ،والفقهاء يقولون سن التمييز ،ز الشيء انفصل عن غريهيمت"  5:يوميالفَ وقال
األشياء إذا فرقتها بعد املعرفة  تزيوكأنه مأخوذ من م ،إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه

  6."وبعض الناس يقول التمييز قوة يف الدماغ يستنبط ا املعاين ،ا
 :دليل الواقع  - ب

فمنهم من حيصل له من سبع  ،والتمييز خيتلف وقته باختالف الصبيان : "النوويقال    
وأما ضبط  ،ومنهم من ال مييز وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر ،ومنهم من حيصل له قبلها ،سنني

                                                                                                                                                                                   
: ابن العماد). 421ـ4/404(، طبقات احلنابلةذيل : ابن رجب: انظر ).716( :تويف سنة ،)معراج الوصول (

 ).73ـ8/71(، شذرات الذهب
من أحذق أهل األدب وأعلمهم  : "ياقوتقال ، النحوي اللغوي ،أبو الفتح املوصلي ،عثمان بن جين :ّينابن جِ 1

بالنحو والتصريف، وصنف يف ذلك كتبا أبر ا على املتقدمني وأعجز املتأخرين، ومل يكن يف شيء من علومه أكمل 
تويف ، )اخلصائص(، )سر الصناعة : (من مصنفاته، "همنه يف التصريف، ومل يتكلم أحد يف التصريف أدق كالما من

، معجم األدباء: ياقوت احلموي). 13/205(، تاريخ بغداد: طيباخل: تنظر ترمجته). 392: (سنة
 ).8/715(، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 1601ـ4/1585(
 ).64( ،)د ط( ،)الكويت(دار الكتب الثقافية ،فائز فارس :ت ،اللمع يف العربية 2
  ).1/186( ،نفسهاملرجع  3
  ).1/783( ،املفردات 4
 ...اشتغل ومهر ومتيز ومجع يف العربية " :ابن حجرقال  ،مث احلمويالفيومي  بن علي أمحد بن حممد :يوميالفَ 5

تويف ، )نثر اجلمان يف تراجم األعيان : (وله كذلك) املصباح املنري: (اشتهر بكتابه، "وكان فاضال عارفا باللغة والفقه
، شذرات الذهب: ابن العماد). 1/372(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترمجته). 770: (سنة

 ).224ـ1/223(، األعالم: الزركلي). 113ـ10/112(
  ).342ـ15/340( ،)م ي ز( :مادة ،تاج العروس :الزبيدي :وانظر ).2/587( ،املصباح املنري 6
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فقد ذكره احملققون وقالوا  ،أكثر احملدثني وقت صحة مساع الصيب ومتييزه خبمس سنني
1".وقد يتجاوز اخلمس وال مييز ،فقد مييز لدون مخس ،بنفسهصيب  عترب كلالصواب ي  

  

  :القول الثاين .2
  2.وقيل ست وقيل عشر، ومجهورهم على أنه سبع، وذهب آخرون إىل ضبطه بالسن    

  3.»نينِس عبس غَلَإذا ب الةبالص يبوا الصرم« :واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم
ع يف االستدالل خبصوص نازفقد ي، احلديث على مرادهم غري صرحيةواحلقيقة أن داللة 

  . الفعل املعني على ما هو أعم وأمشل؛ لوجود الفارق
فال بد من ، إن حقيقة التمييز تتعلق ا مسائل كثرية: وميكن القول من جهة أخرى

  .وأقرب احلدود للصحة ما جاء يف النصوص وإن ورد يف أمر خاص، ضبطها حبد معني
قال رمحه ، أسوقه بتمامه حلسنه مصطفى سعيد اخلنوقد اطلعت على كالم جيد للشيخ 

، واملراد بالتمييز أن يصري لإلنسان وعي وإدراك يفهم به اخلطاب التشريعي إمجاال: " اهللا
فيدرك معاين العبادات ويفهم املعامالت املالية وير نتائجها ولو بصورة بسيطة جمملةقد ،

  .ويعرف تفاوت القيم وتعادهلا، البيع والشراءكأن يفرق بني 
بل ، والتمييز باملعىن الذي سبق ليس له سن معينة من عمر اإلنسان أو عالمة طبيعية فيه

قد يويعرف ذلك ، ر وقد يتأخر حبسب فطرة اإلنسان ودرجة ذكائه ومواهبه العقليةكَب
                                                             

مكتبة دار ، األرنؤوطعبد القادر : ت، حتفة املودود بأحكام املولود: ابن القيم: وينظر كذلك ).4/248( ،اموع 1
  ).293ـ292(، )1391/1997(1ط، )دمشق(البيان

عبد الفتاح حممد  ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ت ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :املرداوي: ينظر 2
 ).24/486( :انظر ،والسبع اختيار مجهور احلنابلة، )3/19( ،)1415/1995(1ط ،)القاهرة(دار هجر ،احللو

باب مىت يؤمر  ،كتاب الصالة، أخرجه أبو داود، عن جده عن أبيه لك بن الربيع بن سربةعبد املجزء من حديث  3
، باب ما جاء مىت يؤمر الصيب بالصالة ،أبواب الصالة، والترمذي). 1/366(، )494:(حديث، الغالم بالصالة

حديث سربة بن معبد اجلهين ، بن عمرو عن عبد اهللاويف الباب  : "الترمذيقال ، )1/526(، )407:(احلديث
). 11/369(، )6756: (حديث رقم، وأخرجه أمحد يف املسند". وعليه العمل عند بعض أهل العلم حديث حسن

، )147(، وابن اجلارود يف املنتقى). 1/311(، )708:(حديث، كتاب الصالة، وصححه احلاكم يف املستدرك
: حديث، )1423/2002(1ط، )الكويت(مؤسسة غراس ، داود األمصحيح أيب : األلباين: وينظر). 1/46(
 ).403ـ2/399(، )509ـ508(
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ر بسن مناسبة منضبطة من قدوقد اقتضت حكمة التشريع أن ت، منه بالتجربة واالختبار
فاعترب الفقهاء متام سن السابعة من العمر يف احلالة الطبيعية السليمة مبدأ ، عمر اإلنسان
 الةم بالصكُوا أوالدرم«: صلى اهللا عليه وسلمواستأنسوا لذلك بقول النيب ، لسن التمييز

بناُءم أَوه سكما يدل على متتع اإلنسان ، الشرعفإنه يدل على مبدأ التمييز يف نظر ، »عٍب
  1".حىت صحت منه الصالة، بأهلية األداء يف هذه السن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
، )د ناشر(طبعة خريية، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة: دبيان الدبيان: وينظر للفائدة ).72ـ71( ،الكايف الوايف 1
  ).517ـ1/513(، )1434(2ط
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  .عوارض األهلية :املطلب الثالث
    

غري ، قد مر يف املطلب السابق ذكر األهلية اليت يتمتع ا اإلنسان خالل أطوار حياته
به أحدث تغيريا يف  قد ال يستمر ويعرض له ما إن حلّ أن الوضع الطبيعي واحلال السوي

  .أحكامه؛ قصد التخفيف بالدرجة األوىل
أوصاف غري مالزمة ملعىن : " وهي، "عوارض األهلية" وهذا ما أطلق عليه أهل العلم 

  1".تقوم باإلنسان فتسلبه أهليته أو تنقصها أو تغري بعض أحكامها، اإلنسانية
وال تؤثر إال يف أهلية األداء ال ، عقلية وجسمية تطرأ على اإلنسانوميكن حصرها يف آفات 

خبالف أهلية ، وهو وصف غري قابل للزوال، الوجوب؛ إذ إن مناطها وصف اإلنسانية
وعلى قدرة حتصيل الفعل بسالمة البدن كما ، األداء املبنية على قدرة تفهم اخلطاب بالعقل

  .مر آنفا
عوارض ، العوارض قسمني ـب السبق فيه احلنفية وحاز قص ـوقد قسم أهل األصول 

نسب إىل السماء ذا تف ،اال اختيار للعبد فيه) - عز وجل  -من قبل اهللا (كون مساوية ت
الصغر واجلنون والعته والنسيان والنوم واإلغماء والرق واملرض واحليض : (وهي، االعتبار

  ).والنفاس واملوت
اجلهل والسكر واهلزل والسفه : (وهي، وكسبهوعوارض مكتسبة حتصل باختيار العبد 

  ).واخلطأ واإلكراه
   2.وسأكتفي يف هذا املطلب ببحث عارض الصغر واجلنون والعته لصلتها بالبحث

   
                                                             

  ).75( ،الكايف الوايف: مصطفى سعيد اخلن 1
، القواطع يف أصول الفقه: السمعاين ).441ـ433( ،تقومي األدلة ،الدبوسي: العوارضينظر يف بيان  2
، كشف األسرار: البخاري .)235ـ1/210( ،بديع النظام: ابن الساعايت ).1305ـ3/1296(
ابن ). 2480ـ5/2195(، الكايف :السغنايف). 403ـ2/333(، شرح التلويح: التفتازاين). 400ـ4/262(

فصول : الفناري). 212ـ2/172(، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 184ـ179(، خالصة األفكار :قطلوبغا
 ). 355ـ1/322(، البدائع
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  1.الصغر: الفرع األول
  

وقد مر إيراد أحواله مع ، الصغر وصف مالزم لإلنسان من لدن والدته إىل بلوغه
الصغر من عوارض األهلية مع لزومه لكل إنسان؛ إذ ال وإجابة عن سبب جعل ، األهليتني

  2.أنقل كالم صدر الشريعة، ينفك أحد عنه

إمنا جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية لإلنسان يف مبدأ الفطرة؛ : " قال رمحه اهللا
فنعين بالعوارض  ،إذ ماهية اإلنسان ال تقتضي الصغر ؛ألن الصغر ليس الزما ملاهية اإلنسان

حالة ال تكون الزمة لإلنسان وتكون منافية لألهلية، وألن اهللا : على األهلية هذا املعىن أي
تعاىل خلق اإلنسان حلمل أعباء التكاليف وملعرفة اهللا تعاىل، فاألصل أن خيلقه على صفة 
تكون وسيلة إىل حصول ما قصده من خلقه، وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام 

  3".األمور فتكون من العوارض مل القوى، والصغر حالة منافية هلذهالقدرة كا
  

                                                             
 ،من ذلك الصغر ضد الكرب ،الصاد والغني والراء أصل صحيح يدل على قلة وحقارة :صغر " :ابن فارسقال  1

الصغر والكرب من األمساء املتضادة اليت تقال عند اعتبار بعضها ببعض،  : "الراغبوقال ، "والصغري خالف الكبري
، )صغر: (مادة، الصحاح: اجلوهري: ينظر". فالشيء قد يكون صغريا يف جنب الشيء، وكبريا يف جنب آخر

  ).485(، )صغر: (مادة ،املفردات: الراغب). 3/290(، )صغر: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 2/713(
األول يدل على صغر السن، والثاين  ،الصاد والباء واحلرف املعتل ثالثة أصول صحيحة : "ابن فارسفقال ، أما الصبا

  ".ريح من الرياح، والثالث اإلمالة
، )صبا: (مادة، الصحاح: اجلوهري: ينظر. ويطلق على من هو أكرب، والصيب من لدن الوالدة إىل الفطام

: مادة ،القاموس: الفريوزآبادي). 332ـ3/331(، )صبا: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 2399ـ6/2398(
  ).411ـ38/406(، )صبو: (مادة ،تاج العروس: الزبيدي). 1302(، )صبوة(

تاج الشريعة اإلمام الكبري األصويل  : "القرشيقال  ،عبيد اهللا بن مسعود احملبويب البخاري احلنفي :صدر الشريعة 2
حل  يفمساه التوضيح  وشرحه بكتاب، له التنقيح مجع فيه بني كالم البزدوي وكالم ابن احلاجب ،"صاحب الفنون

تاج : ابن قطلوبغا). 2/365(، اجلواهر املضية: القرشي :تنظر ترمجته). 747: (تويف سنة، غوامض التنقيح
، األعالم: زركليال). 203(، )1413/1992(1ط، )دمشق(دار القلم  ،حممد خري رمضان يوسف :ت، التراجم

 ).198ـ4/197(
  ).336ـ2/335( ،شرح التلويح على التوضيح :التفتازاين 3
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 :تكليف الصيب .1

  .حال قبل التمييز وحال بعده، للصيب حاالن 

  :الصيب غري املميز  -  أ
 3رشد وابن 2واجلويين 1الباقالينفقد نقل اإلمجاع على عدم تكليفه ، أما الصيب غري املميز

  5.وغريهم4والقرايف
ويظهر أن مقصودهم اخلطاب ، تكليف الصيب وانون عن قوم 6دةوسوقد حكى صاحب املُ

  7.الوضعي أو غريه من اإلطالقات مما قد حبث يف مطلب التكليف
بإلزامهما بالزكوات وضمان ، واستمسك من أطلق دخول الصيب وانون يف التكاليف

  :وأجاب اجلمهور بعدة أجوبة أسوقها كاآليت، اجلنايات وأنواع اإلتالفات
 نون، اخلطاب يف املذكور متوجه للويل8.ال للصيب وا 

  

                                                             
 ).1/236( ،التقريب واإلرشاد 1
  ).1/138( ،التلخيص 2
  ).1/148( ،املقدمات املمهدات 3
  ).1/413( ،مواهب اجلليلطاب يف نقله احل 4
: الطحاوي: وانظر كذلك ).84ـ83( :ص ،التكليفانظر من نقل اإلمجاع على اشتراط العقل والبلوغ يف  5

، )استانبول(مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة التركي، سعد الدين أونال: ت، أحكام القرآن الكرمي
حممد رشاد : ت، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية: ابن تيمية). 1/259(، )1418/1998(1ط

  ).14/115(، جمموع الفتاوى). 6/49(، )1406/1986(1ط، )الرياض(جامعة اإلمام حممد بن سعود، سامل
 ).35( :ص 6
املكتبة ، عبد الكرمي الفضيلي: ت، القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية:  ابن اللحام :ينظر 7

 ).33( ،)1420/1999(1ط، )بريوت(العصرية
 ).1/144( ،املصدر السابق :اجلويين ).21( ،اللمع :الشريازي ).1/236( ،املصدر السابق :الباقالين :ينظر 8

 ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ،طه جابر العلواين :ت ،احملصول يف علم أصول الفقه :الرازي ).1/67( ،املستصفى :الغزايل
). 1/284(، أصول الفقه: ابن مفلح). 171(، تقريب الوصول: ابن جزي ).2/265( ،)1404/1984(2ط

  ).2/558(، رفع النقاب: الشوشاوي
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  1).كالمها له أهلية وجوب(كالمها أهل للذمة بإنسانيته 
 2).من قبيل احلكم الوضعي(ب بالسبب كل ما سبق ذكره من ربط املسب 
 3.ووليهما يقوم مقامهما، وماهلما من جنس مال غريمها، كل ما ذكر عبادات مالية 

  

  :الصيب املميز  - ب
وحكاه صاحب  4،أما املميز فقد نقل مجع من األصوليني اإلمجاع على عدم تكليفه    

  6.وابن حزم عن أكثر األمة 5،املعتمد عن أهل السنة
  7.وقد مضى ذكر األدلة على اشتراط العقل والبلوغ والفهم يف التكليف

ومن العلماء من  ،أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان ،فقك اهللاو اعلم: "اجلويينقال 
فإن املعىن بالتكليف توجه األمر  ؛وهو زلل ،كام التكليف يتعلق ميزعم أن بعض أح

وحنن نعلم قطعا أن الطلبات من اهللا تعاىل ال  ،وجلف هو اهللا عز وطلبات الشرع، واملكل
   8".عقاب عند تقدر املخالفةتتعلق بالصبية كما ال يتعلق م التوعد بال

                                                             
). 1/155(، روضة الناظر: ابن قدامة). 51(، الضروري: ابن رشد احلفيد). 1/67(، املستصفى: الغزايل: ينظر 1

  ).742(، ميزان األصول: السمرقندي). 1/151(، اإلحكام: اآلمدي). 2/265(، احملصول: الرازي
 ،املرجع السابق: الرازي). 1/155(، روضة الناظر: ابن قدامة). 1/67( ،السابق املصدر: الغزايل :ينظر 2
التقرير : ابن أمري احلاج). 1/284(، أصول الفقه: ابن مفلح). 1/362(، املختصر الفرعي: ابن احلاجب). 1/91(

التحبري شرح : املرداوي).1/237(، املوافقات: الشاطيب). 1/158(، اإلاج: السبكيان). 2/206(، والتحبري
  ).3/1182(، )1421/2000(1ط، )الرياض(دار الرشد، عبد الرمحن اجلربين وآخرون: ت، التحرير

  ).7/316(، جمموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر 3
 وانظر .ذكر انعقاد اإلمجاع قبل خالف أهل العراق وغريهم فقد، )1/237( ،التقريب واإلرشاد :الباقالين :ينظر 4

 ،)رأس اخليمة(مكتبة مكة الثقافية ،صغري أمحد األنصاري :ت ،اإلشراف :ابن املنذر :نقل اإلمجاع
  ).9/4114( ،نفائس األصول :القرايف). 7/227(، )1425/2004(1ط

 ).1/254: (ص 5
دار إحياء التراث  ،حممد صادق القمحاوي :ت ،القرآنأحكام : اجلصاص: وينظر). 1/70(، اإلحكام 6

 ).242( ،)1405(ط ،)بريوت(العريب
  ).84ـ81: (ينظر ص 7
 ).145ـ1/144( ،التلخيص 8
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وأغلب هذه األقوال من قبيل ، غري أن طوائف من أهل العلم نسبت للمميز التكليف
  1.االختالف اللفظي

 القول األول:  

نسبوا إليه ذلك  3،اختارها مجع من أصحابه، يف رواية إىل تكليف املميز 2أمحد ذهب اإلمام
   4.مبقدرته على الفهم كالبالغلل ذلك وع، ذلك أخذا من تصحيح اإلمام لطالقه

                                                             
  ).115( :ينظر ص 1

ابن قال ، أحد األئمة األربعة املتفق على جاللتهم، أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد اهللا الشيباين :اإلمام أمحد 2
من زمن الصغر، وكان أشياخه  مجع حفظ احلديث والفقه والزهد والورع، وكانت خمايل النجابة تبني عليه : "اجلوزي
خرجت من بغداد، فما خلفت ا رجال أفضل وال أعلم وال أفقه وال أتقى من أمحد بن  " :الشافعيقال  ،"يعظمونه

: اخلطيب: تنظر ترمجته). 241ـ164. (وغريها، )الزهد(،  )املسند(مل يكن ير التصنيف ومسع عنه أصحابه ، "حنبل
، )د ط(، )بريوت(دار املعرفة، حممد حامد الفقي: ت، طبقات احلنابلة: الفراء). 1067ـ5/1010(، تاريخ بغداد

  ).289ـ11/286(، املنتظم: ابن اجلوزي). 23ـ1/4(
، )بريوت(الكتب العلميةدار ، البلبل يف أصول الفقه: الطويف ).1/156( ،الروضة :ابن قدامة :ينظر 3
أصول  :ابن مفلح ).1/347( ،البحر احمليط :الزركشي ).456( ،املسودة :آل تيمية ).18( ،)1424/2003(1ط

 :ابن النجار ).35( ،القواعد والفوائد: ابن اللحام ).3/1180( ،التحبري :املرداوي ).284ـ1/277( ،الفقه
  ).1/500( ،الكوكب املنري

 ،)18(هذا ما ذكره يف البلبل  ،على وجوب الصالة عليه وصحة طالقه خمرجاتكليف املميز ب القول الطويفجعل  4
 ،أو توجيه صحة طالقه بناء على ربط احلكم بالسبب ،بني تعليله مبا سبق) 1/187( تردد يف شرح خمتصر الروضةو

 ،ه ألكثر أصحاب اإلمامونسب ،)284ـ1/277(يف أصوله  ابن مفلحوهو ما جزم به  ،أي على نفاذ احلكم الوضعي
  .وضعف خترجيه على صحة تكليف املميز

تنعقد إذا كانوا مطيقني للوطء وللويل اإلجازة  ،الفرق األربعون واملائة بني قاعدة أنكحة الصبيان : "القرايفقال 
  .وبني قاعدة طالقهم فإنه ال ينعقد ،والفسخ

تقدم هو اخلطاب باألسباب والشروط واملوانع والتقادير ووجه اإلشكال فيهما واجلامع بينهما أن خطاب الوضع كما 
 ،ولذلك نوجب الضمان على الصبيان واانني ؛ا ال يشترط فيها التكليف وال العلمأوقد تقدم بسطها و ،الشرعية

ونورث باألنساب وإن مل يشعر به  ،وكذلك باإلضرار ،ونطلق باإلعسار وإن كان معجوزا عنه وغري مشعور به
إذا وقع هذا ( :ألن ذلك كله من باب خطاب الوضع الذي معناه أن صاحب الشرع قال ؛وال هو من مقدوره الوارث

خبالف خطاب التكليف يشترط فيه القدرة على املكلف به والعلم به  ،)يف الوجود فاعلموا أين قد حكمت ذا
سبب الضمان بحقه كما انعقد اإلتالف  فينبغي أن ينعقد اجلميع يف ،والطالق سبب للبينونة والنكاح سبب لإلباحة

والفرق بني القاعدتني يف أن  .فهذا وجه اجلمع بينهما ،والبيع بسبب العقد وغري ذلك من األسباب الفعلية والقولية
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 القول الثاين:  
: واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم 1،وهو قول عند الشافعية، ويف رواية تكليف ابن عشر

  2.»ايهلَع وهبرِفاض ننيِس رشع غَلَب وإذا «
ذلك بأن  دور. ووجه االستدالل أن أمر ابن عشر بالصالة وضربه عليها يدل على تكليفه

  3.والعقاب مقصده التدريب واحلث على فعل ما هو خري، األمر موجه للويل
  

 القول الثالث:  
   4.ويف رواية تكليف املراهق

   

                                                                                                                                                                                   
وهو أهل للخطاب باإلباحة والندب  ،أن عقد األنكحة سبب إباحة الوطء ؛الصبيان تنعقد أنكحتهم دون طالقهم

ألما تكليف ومشقة من جهة لزوم استحقاق العقاب احملمول عن الصبيان لضعف  ؛ب والتحرميوالكراهة دون الوجو
وهو ليس أهال للتحرمي فلم ينعقد سببا يف حقه مع  ،والطالق سبب حترمي الوطء بإسقاط العصمة يف الزوجة ،عقوهلم

، الفروق". فال جرم انتفى انعقاده يف حقه ،وانضاف إىل أحدمها تكليف ،اشتراك السببني يف أما خطاب وضع
)3/101.(  

 ).111: (ص، أما االستدالل بفهم املميز كالبالغ فسيأيت حبثه
 ،)بريوت( مؤسسة الرسالة ،عبد اهللا التركي :ت ،للمرداوي تصحيح الفروع/الفروع :ابن مفلح 1
  ).35( ،القواعد والفوائد :ابن اللحام ).1/413( ،)1424/2003(1ط
 ).98: (انظر ختريج احلديث ص 2
 ).1/346( ،البحر احمليط :الزركشي ).1/71( ،اإلحكام: ابن حزم ).1/238( ،التقريب :الباقالين :ينظر 3
 ،الراء واهلاء والقاف أصالن متقاربان: رهق " :ابن فارسقال ، إذا قارب االحتالم فهو مراهقوراهق الغالم  4

، الصحاح: اجلوهري: ينظر. واملراهق من األصل األول، "فأحدمها غشيان الشيء الشيء، واآلخر العجلة والتأخري
  ).2/451(، )رهق: (مادة ،مقاييس اللغة: ابن فارس). 4/1487(، )رهق: (مادة

: البيان، "االحتالم ومل يبلغ أقصى سن، هو الذي قد أنبت وبلغ من السن ما يشبه أن يكون قد احتلم: "ابن رشدوقال 
، سنوات) 9:(ولإلناث ب، سنة) 12:(حتديد سن املراهقة للذكور ب جملة األحكام العدليةوورد يف ). 2/237(

نور ، جنيب هواويين: ت ،والة من وضع جلنة مكونة من علماء اخلالفة العثمانية ).190: (ص، )986: (ينظر املادة
  ).طد (، )كراتشي(حممد كارخانه جتارت كتب

وتتسم حبشد من التغريات ، مرحلة من مراحل التطور تبدأ من البلوغ: " فاملراهقة، أما يف اصطالح علماء النفس
: فرج عبد القادر طه وآخرون، "وهي تقع بني الطفولة والرشد... الفيسيولوجية والنفسية واالجتماعية جبنباا املختلفة 

 ).408(، )د ت(1ط، )بريوت(ضة العربيةدار النه، معجم علم النفس والتحليل النفسي
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واختار هذا  1."إذا ترك الصالة قتل: "وهي مأخوذة من قول اإلمام أمحد يف ابن أربع عشرة
  2.القول ابن عقيل

 القول الرابع:  
  3.الصيب مكلف بغري الواجبات واحملرماتوذهب املالكية إىل أن 

  4:قال صاحب املراقي
  5.ا وجـب واحملــرمبغري مـ ***مي عتقد كلف الصيب على الذي اُ

  :واستدلوا بعدة أحاديث 
، صلى اهللا عليه وسلمرفعت امرأة صبيا هلا إىل رسول اهللا : قال ابن عباسعن  :األول
  6.»رجأَ كم، ولَعن«: ، قال)يا رسول اهللا، أهلذا حج(: فقالت

                                                             
والذي وجدته بعد البحث فتيا بإعادة ابن أربع عشرة الصالة إذا ، نسب ابن املنجى احلنبلي هذا القول لإلمام أمحد 1

املدينة (عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية  ،مسائل اإلمام أمحد وإسحاق: الكوسج املروزي: ينظر. تركها
 ).797ـ2/796(، )1425/2002(1ط، )املنورة

  ).3/219(، اإلنصاف: املرداوي). 277(، أصول الفقه: ابن مفلح: ينظر 2
، شرح اإلملام: ابن دقيق ).1/233( ،نفائس األصول :القرايف ).1/13( ،املقدمات املمهدات: ابن رشد :ينظر 3
مل يرتض هذا املذهب القاضي  ).366( ،شرح مرتقى الوصول :احملسي ).1/66( ،احلاشية :الدسوقي). 3/83(

: ابن القطان الفاسيوقال ). 60(، إبراز احلكمورجحه من الشافعية السبكي يف ، )4/91(، إكمال املعلمعياض يف 
ىل مل يقصد األطفال وال اتفق علماء املسلمني على أن اهللا جل ثناؤه مل خياطب باألحكام إال العقلة البالغني، وأنه تعا"

، اإلقناع، "واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إمنا تتعلق مبا هو من أفعال العباد العقالء، ال اانني ،اانني
  .واهللا أعلم، وفيما ادعاه نظر بين، )1/126(
نود نشر الب: (من مصنفاته، أحد فحول بالد شنقيط، الكياملفقيه الأبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،  4

: تنظر ترمجته). 1235: (تويف سنة، )فيض الفتاح(، )هدى األبرار على طلعة األنوار (، )شرح مراقي السعود
 ).4/65(، األعالم: الزركلي

  .)39/112(، )عمي: (مادة، تاج العروس: ينظر، اُختري: واُعتمي، )40( ،نثر الورود :ينظر 5
، وأبو داود ).2/974( ،)1336( :حديث ،وأجر من حج به باب صحة حج الصيب ،كتاب احلج ،أخرجه مسلم 6

باب ، كتاب احلج، والنسائي يف الصغرى). 3/158(، )1736: (حديث، باب يف الصيب حيج، كتاب احلج، داود
: حديث، باب يف حج الصيب، أبواب املناسك، وابن ماجه). 5/120(، )2645: (حديث، احلج بالصغري

وأمحد يف ). 422:ص(، )244: (حديث، باب جامع احلج، كتاب احلج، ومالك يف املوطأ). 4/153(، )2910(



107 
 

أم وفدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما  « :مة عن أبيهعمرو بن سلعن  :والثاين
أو "  رآنا للقُعمم جكُركثَأَ: " قال ،)نا؟مؤيا رسول اهللا من ي(: قالوا ،أرادوا أن ينصرفوا

فقدموين (: ، قال)من القرآن ما مجعتفلم يكن أحد من القوم مجع (: ، قال" رآنلقُا لذًخأَ"
وأنا غالم، فكنت أؤمهم وعلي ش(: ، قال)يل ةٌلَم فما شهدت جممعا من جإال كنت  مٍر

  1.» )إمامهم وأصلي على جنائزهم إىل يومي هذا
وهو ، ووجه االستدالل واضح، وأحاديث أمر الصبيان بالصالة والتسمية عند الطعام وحنوها

كل هذا يدل ، وتوجيه األوامر والنواهي إليهم مع ترتيب الثواب، بأفعاهلماعتداد الشرع 
  .على أم مكلفون بغري الواجب واحملرم

حال ال يعقل فيها معىن القربة، وحال : وللصيب فيما دون االحتالم حاالن " 2:ابن رشدقال 
  . يعقل فيها معناها

ليس مبخاطب بعبادة وال  ،هيمة وانونفأما احلال اليت ال يعقل فيها معناها فهو فيها كالب
  . مندوب إىل فعل طاعة

 ،هو فيها مندوب إىل فعل الطاعة فاختلف هل ،وأما احلال اليت يعقل فيها معىن القربة
فقيل إنه مندوب إليه، وقيل ليس  ؟كالصالة والصيام والوصية عند املمات وما أشبه ذلك

                                                                                                                                                                                   
ويف الباب ، )4/372(، )2610(، )4/71(، )2187: (واألحاديث رقم) 3/384(، )1898: (حديث، املسند

 .عن جابر رضي اهللا عنه
باب من أحق  ،كتاب الصالة ،أبو داود ).5/150(، )4302: (حديث، باب، كتاب املغازي، البخاري رواه 1

 ،)789( :حديث ،باب إمامة الغالم قبل أن حيتلم ،كتاب اإلمامة ،نسائيالو ).1/439( ،)587(:حديث ،باإلمامة
باب إباحة إمامة غري  ،كتاب الصالة ،وصححه ابن خزمية ).33/442( ،)20332( :حديث ،وأمحد ).2/80(

 ).731ـ1/730(، )1512: (حديث، إذا كان غري املدرك أكثر مجعا للقرآن من البالغني ،املدرك البالغني
كان فقيها، عاملا حافظ للفقه، مقدما فيه  : "ابن بشكوالقال ، بن رشد القرطيباأبو الوليد حممد بن أمحد : رشدابن  2

بصريا بأقواهلم واتفاقهم واختالفهم، نافذا يف علم  على مجيع أهل عصره، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه،
 والسمت احلسن ،فضل والوقار واحللممع الدين وال ،والفهم الفرائض واألصول، من أهل الرياسة يف العلم والرباعة

ابن : تنظر ترمجته). 520ـ450(، )البيان والتحصيل(، )املقدمات املمهدات: (من مصنفاته، "واهلدى الصاحل
، شجرة النور الزكية: خملوف). 502ـ19/501(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 547ـ546(، الصلة: بشكوال

)1/190.( 
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 ،طب بتعليمه وتدريبه واملأجور على ذلكوإن وليه هو املخا ،مبندوب إىل شيء من ذلك
  1".والصواب عندي أما مجيعا مندوبان إىل ذلك مأجوران عليه

واحلق أن البلوغ ليس شرطا يف ذلك وأن الصيب يندب وحيصل له أجر  : "القرايفقال 
 ،وال بغريه واب له وال هو خماطب بندبوقيل إنه ال ث 2،املندوبات إذا فعلها حلديث اخلثعمية

 عفر«: بل املخاطب الويل، وأمر الصيب بالعبادات على سبيل اإلصالح كرياضة الدابة حلديث
، فيقدم اخلاص على العام ؛أن حديث اخلثعمية أخص من هذا واجلواب 3،»ثالَعن ثَ ملَالقَ

ة ال خياطب وأما التمييز فهو شرط يف مجيع األحكام إمجاعا، فالصيب قبل التمييز كالبهيم
  4".فضال عن غريه بإباحة

أي أن ، ويشكل يف كالم اإلمامني ربطهما بني تكليف الصيب وبني تصحيح القول بثوابه
ويف هذا الربط نظر؛ إذ اجلمهور القائلون بنفي التكليف عن ، املميز مكلف ألنه مثاب

الصبيان مطلقا ياألصويل وإمنا املعىن ، حون بقبول أعماله وإثابته عليها كما سيأيت حبثهصر
أي هل يصح توجه ، األدق للتكليف هو توجه اخلطاب كما مر يف حبث إطالقات التكليف

  .إثابته قضية الشارع خبطابه للصيب؟ هذا هو اإلشكال بغض النظر عن

                                                             
 ).1/13( ،املقدمات املمهدات 1
 ،كتاب احلج ،الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أبيها حج استفتائها عن حديث اخلثعمية إمنا هو حديث 2

هلفَضو وبِ احلَججو ابكتاب احلج ،ومسلم ،)2/132( ،)1513( :احلديث ،ب، زاجِزِ لنِ الْعع جالْح ابب ةانم
  .واهللا أعلم، فالظاهر أن اإلمام وهم ،)2/973( ،)407( :احلديث ،أَو للْموت ونحوِهماوهرمٍ 

  :معان ثالثإىل واجلمهور على أن رفع القلم يرجع  ،)81( :ص ،سبق ختريج احلديث 3
  املأمث(رفع احلساب.( 
 رفع اإلجياب املضيق. 
 انتفاء اخلطاب واملواجهة. 
  ).2/390( ،العدة :الفراء ).2/341( ،السرخسيأصول : السرخسي :ينظر

  ).1/413( ،مواهب اجلليل :طاباحل :نقال عن ،اليواقيت يف أحكام املواقيت 4
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، مراأإمنا اخلطاب متوجه على الويل واحلاكم، وال يكون األمر : فإن قال"  1:يزةزِبابن قال 
فإذا صح ما ذكرناه  ،مطلوبة من الصيب فال معىن ألمر الويل إياه اإن مل تكن الصالة : قلنا

  2".ثبت يف حقه قسم من أقسام التكليف ؛أنه مأمور ا ندبا

كون الصالة مطلوبة  إنّ: وميكن اإلجابة عما أورده بالقول، فكالم اإلمام أدق من سابقيه
لف عدة مقاصد من مقاصد من الصيب ال يعين بالالزم صحة توجه اخلطاب إليه؛ وذلك لتخ

  .وسيأيت تفصيل هذا يف املطلب التايل، التكليف؛ ولعدم قبول احملل لفهم اخلطاب على وجهه
ويظهر أن اختيار السادة املالكية الزم لبعض علماء احلنفية ممن ذهب إىل أن األحكام 

، املكروهوإمنا سقطت بعذر احلرج؛ إذ ال حرج يف املندوب و، الشرعية ثابتة على الصبيان
  3.واهللا أعلم، وذهب عامة احلنفية إىل أن األحكام مل تثبت يف ذممهم أصال

  

 القول اخلامس:  

وذهب كثري من احلنفية ومجع من املعتزلة واملاتريدية إىل أن املميز مكلف بالعقليات دون 
، املميز؛ إذ العقل ال مينع تكليف نيوهو مقتضى القول بالتحسني والتقبيح العقلي، الشرعيات

  4.فليس يف احتالمه أي فرق مؤثر يف نضوجه العقلي

                                                             
1 اإلمام العالمة املؤلف  : "أمحد باباقال ، املالكي بن أمحد القرشي التميمي التونسي عبد العزيز بن إبراهيم : يزةزِابن ب

شرح األحكام : (من مصنفاته، "حربا صوفيا وعاملا فقيها جليال -رمحه اهللا -كان  ،احملصل اجلامع احملقق، نزيل تونس
). 268(، التطريز: أمحد بابا: تنظر ترمجته). 663: (تويف سنة، )منهاج املعارف إىل روح العوارف (، )الصغرى
 ).99ـ1/95(، تراجم املؤلفني التونسيني: حممد حمفوظ). 273ـ1/272(، شجرة النور الزكية: خملوف

  ).1/153( ،روضة املستبني 2
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،البناية شرح اهلداية :العيين ).1/211( ،بديع النظام :ابن الساعايت :ينظر 3
 منحة اخلالقحاشية /الدقائقالبحر الرائق شرح كرت  :زين الدين ابن جنيم ).640ـ1/639( ،)1420/2000(1ط

 ).1/203( ،)د ت(2ط ،)بريوت(دار الكتاب اإلسالمي ،البن عابدين
 :ت ،درء تعارض النقل والعقل :ابن تيمية ).456( ،املسودة :تيمية آل ).4/306( ،لتمهيدا :الكلوذاين: ينظر 4

 ).66ـ9/61( ،)1411/1991(2ط ،)الرياض(جامعة حممد بن سعود ،حممد رشاد سامل
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باملعارف العقلية حىت إذا مضت مدة  اإلتيانز عند املعتزلة جيب عليه إذا مي: " اجلويينقال 
بأنه  ـ الباقالين ـ وقطع القاضي... ومل يأت باملعارف مات كافرا االستداللميكن فيها 

   .وتكليفه جائز عقال :قال ،غري مكلف وادعى فيه اإلمجاع
فإن اإلمجاع املدعى مل يتحقق عندنا وقد  ،وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غري قطع

ولسنا نقطع بامجاع الصحابة على صحة إسالمه وال ردته وال  ...تكليفهصار أمحد إىل 
  1".وحديث رفع القلم مظنون ،وال نقطع بانتفاء العقاب عنه يف اآلخرة ،منعهما

فقد نقله مجع من احملققني واسعي االطالع ومل حتصل ، إن اإلمجاع متحقق: ويقال جوابا
  2.در حصوهلا فهي من قبيل االختالف اللفظي كما سيأيتوإن قُ، املخالفة إال بأخرة

قد استعمله السلف واخللف يف  ،وهذا خرب منقول من طريق االستفاضة" 3:اجلصاص قال
  4".النائم والصيبرفع حكم القلم عن انون و

حديث  هو معروف يف السنن وغريها، متلقى عند الفقهاء بالقبول، من: " ابن تيميةقال 
لناس وأيضا فا، باتفاق العلماء وأيضا فإن قتل الصيب من أهل احلرب ال جيوز، عائشة وغريمها

هل يدخلون اجلنة أو النار، أو يتوقف فيهم؟ مل يفرق أحد   مع تنازعهم يف أوالد الكفار
  5".بني املميز وغريه مناهعل

                                                             
وأما من يعقل منهم فيجوز : "قوله التلخيصوالذي يف ، هذا ما نقله أصحاب املسودة). 456(، املسودة: ينظر 1

تبني لنا انقطاع التكليف عنهم  ،بيد أنا ملا رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من اهللا تعاىل منقطعة عنهم ،ذلك عقال
  ).1/145(، " مسعا

  ).366ـ361( :ينظر للرد عليهم ص 2

إمام أصحاب الرأي يف وقته، كان مشهورا بالزهد  " :اخلطيبقال  ،أبو بكر الرازي ،أمحد بن علي: اجلصاص 3
والورع، ورد بغداد يف شبيبته ودرس الفقه على أيب احلسن الكرخي ومل يزل حىت انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه 

: تنظر ترمجته). 370: (تويف سنة، )املفيد يف أصول الفقه(، )شرح خمتصر الطحاوي: (من مصنفاته، "املتفقهة
الطبقات السنية يف : التقي الغزي). 85ـ1/84(، اجلواهر املضية: القرشي). 73ـ5/72(، تاريخ بغداد: اخلطيب

  ).415ـ1/412(، )د ط(، )حلب(دار الرفاعي، عبد الفتاح حممد احللو: ت، تراجم احلنفية
  ).5/194( ،أحكام القرآن 4
  ).63ـ9/62(، درء تعارض النقل والعقل 5
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وهو وإن كان يف طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم احلسن،  : "الشوكاينوقال 
  1".ومؤول له، صار دليال قطعيا كوم بني عامل بهوباعتبار تلقي األمة له بالقبول، ل

  :ال بد من اإلجابة عن التساؤالت اآلتية، متسكهم باالقتضاء العقليولإلجابة عن 
 ما مدى اكتمال نضج عقل املميز؟ 
 هل للبلوغ بعالماته املعروفة كاالحتالم مثال تأثري يف النضج العقلي؟ 
 ملاذا عالبلوغ فاصال بني التكليف واملؤاخذة وبني عدمهما؟ د 

  

 املميز؟ما مدى اكتمال نضج عقل : السؤال األول
ونقل احلطاب يف مواهب ، على نقصان عقل وفهم املميز2نص مجع من أهل العلم      

3.املميز عاقال تاما أو ناقصا اجلليل اخلالف يف عد  
فأنت تعلم أنه قد مرت به : " إىل اكتمال عقل املميزين؛ فقال رمحه اهللا 4املازريوقد مال 
 ،مىت أحس جوم العقل عليه قبل بلوغهعن الصيب  فخرب ،و غري عاقل مث عقلسنون وه

وهذا ال سبيل لتحديده وضبطه، وهذه أحوال على التدريج خيفى كثري منها عن احلس على 
مقتضى الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها يف التنمية لألعضاء والعقول، وبسط هذا خيرج إىل 

                                                             
  ).1/93(، إرشاد الفحول 1
دار ، املبسوط: السرخسي). 349(، أصول السرخسي: السرخسي ).175( ،تقومي األدلة :الدبوسي :ينظر 2

،  الفتاوى: ابن تيمية). 1/201(، بديع النظام: ابن الساعايت). 3/88(، )1414/1993(1ط، )بريوت(املعرفة
، إرشاد الفحول: الشوكاين). 54(، الوجيز: الكرماسيت). 2/328(، شرح التلويح: التفتازاين). 10/345(
)1/93.(  
  ).2/490: (ينظر  3
4 ِكان آخر املشتغلني من شيوخ إفريقية  : "ابن فرحونقال ، يعرف باإلمام، حممد بن علي بن عمر التميمي :رياملاز

مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األرض يف وقته أفقه منه وال أقوم  ...بتحقيق الفقه ورتبة االجتهاد ودقة النظر
فكان أحد  ،ومسع احلديث وطالع معانيه واطلع على علوم كثرية من الطب واحلساب واألدب وغري ذلك ،ملذهبهم

تويف ، )املعلم بفوائد شرح مسلم (، )نظم الفرائد يف علم العقائد : (من مصنفاته، "ته يف العلمرجال الكمال يف وق
، الديباج املذهب: ابن فرحون). 107ـ20/104(، سري أعالم النبالء: الذهيب: تنظر ترمجته). 536: (سنة

  ).188ـ1/186(، شجرة النور الزكية: خملوف). 252ـ2/250(
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ل عليه عوي فأمثل ما ،يف هذا ـ 1الباقالين ـ علوم أخر، وإن كان البد من خمالفة القاضي
وال ميكن من فقيد  ،قد اتفق على أن العقل شرط يف حصول العلوم النظرية: عندي أن يقال

األمور، ويكشف بالفطرة السديدة عن حقائقها، وحنن نرى كثريا من  العقل أن يستنبط
ون، معليها ويقي فرعونفي ؛فيها أصوال ويأخذون فيتعلموا ؛املراهقني نعلمهم دقائق العلوم

  2".وهذا ال يكون مع فقد العقل ،وقد يستنبطون منها

وكالم ، إن من املعقول واحملسوس نقص عقل ابن عشر عن ابن سبعة عشر وهكذا: يقال
حصر يف معرفة دقائق وهو يدل على أن العقل املراد شرعا يف التكاليف ال ي، املازري فيه نظر

كإدراك بواطن ، القدرة املعرفية والذكاء ويشمل عدة معان وإمنا هو أعم من، العلوم وإتقاا
وهذه املعاين ال يدرك املميز منها ما يدرك البالغ وإن فاقه املميز  3،األمور ومآالت األفعال

  .معرفة بالعلوم

إمنا هو يف املراهق الذي مل يبق على بلوغه سوى شهور أو ، طرحغري أن اإلشكال الذي ي
  . وهذا يأخذنا لإلجابة عن السؤال الثاين، حىت ساعات معدوداتأو ، أسابيع أو أيام

  

  هل للبلوغ بعالماته املعروفة كاالحتالم مثال تأثري يف النضج العقلي؟: السؤال الثاين
 ،وهؤالء الصبيان الذين بلغوا األربعة عشر عاما ومل يشعروا ومل حيتلموا : "ابن حزمقال 

فإذا  ،باإلميان أمر إلزام وال منهيني عن الكفر ي حترمي غري مأمورين بإمجاع أكثر األمة
ومل يكن بني تعريهم من األوامر  ،احتلموا لزمهم اإلميان فرضا وحرم عليهم الكفر حتما

والنواهي وبني حلوهلا عليهم إال نومة لعلها أقل من مقدار شومل يزد التمييز الذي  ،بيضة ي
 ،هو على حسبه الذي كان عليه قبل أن ينامها وال فرقبل  ،كان فيهم يف تلك النومة شيئا

4".يعين تساوي التمييز فيهم يف ذينك الوقتني ،علم باحلس واملشاهدةهذا شيء ي  

                                                             
  ).1/236( ،التقريب :ينظر 1

  ).71( ،)د ت(1ط ،)بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،عمار طاليب :ت ،إيضاح احملصول من برهان األصول 2
  .سيأيت مزيد بيان هلذه املعاين يف املطلب اخلامس من هذا املبحث 3
 ).4/306(، للكلوذاين التمهيدوانظر ). 1/70(، اإلحكام 4
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فه الشرع، أفيدل ذلك على نقصان كلِّومل ي لَقَفإذا قارب البلوغ ع: فإن قيل : "الغزايلقال 
وليس يتجه ذلك؛ ألن ، ذلك يدل عليه -رمحه اهللا  -ال القاضي أبو بكر ق: عقله؟ قلنا

  1".انفصال النطفة منه ال يزيده عقال
وأن زمن البلوغ ال تأثري له على النضج العقلي وأن ال ، واجلواب واضح من النقلني السابقني

  .لحظ باحلس واملشاهدةإال أن يكون يسريا ال ي، فرق يف النضج بني الزمنني
  .لثوهذه النتيجة تسوقنا للتساؤل الثا

  

  البلوغ فاصال بني التكليف واملؤاخذة وبني عدمهما؟ دملاذا ع: السؤال الثالث

  2.قد مر سابقا أن البلوغ شرط شرعي ال عقلي يف التكليف على األصح من قويل أهل العلم
  :واختلفت كلمة العلماء يف توجيه وضع الشرط وعلته

 3.على أصول الظاهريةمشيا ، فجعل ابن حزم اشتراط البلوغ غري معقول املعىن 
 4.وعلل بعض األصوليني وضع التكليف عن املميز املكتمل العقل بقصد التخفيف 
  وجعله بعضهم من قبيل ربط التكليف بعالمة ظاهرة منضبطة تدل على العلة املؤثرة

 5.اخلفية غري املنضبطة

                                                             
ولو حصل لبعض  " :قال رمحه اهللا ،)237ـ1/236( ،التقريبوانظر كالم الباقالين يف  ).1/67( ،املستصفى 1

غري أنه ، وغري حمال يف العقل حصول بعضهم كذلك، من مل يبلغ احللم عقل البالغني لصح تكليفه التوحيد مما دونه
ففي رفع  ،»غَلُبحىت ي لِفْالط نوع«: صلى اهللا عليه وسلموهي قوله  ،معلوم بالسمع أنه ال حيصل ألحد منهم بداللة
 ".القلم عنه دليل على عدم متييزه ملا يعرفه العقالء

 :الكلوذاين ).1/67( ،املصدر السابق :الغزايل ).1/145( ،التلخيص :اجلويين :وانظر كذلك ).115( :ينظر ص 2
 ).1/159( ،اإلاج :السبكيان ).10/345( ،الفتاوى :ابن تيمية ).70( ،اإليضاح :املازري ).4/306( ،التمهيد

 ).1/236( ،التقريب :ينظر ،وذهب الباقالين إىل أنه عقلي شرعي ).1/345( ،البحر احمليط :الزركشي
  ).1/70( ،اإلحكام 3
ابن ). 1/155(، الروضة: ابن قدامة ).1/67( ،املصدر السابق :الغزايل .)420(، تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر 4

 ).10/345( ،الفتاوى :ابن تيمية .)1/201(، بديع النظام: ابن الساعايت). 52ـ51(، الضروري: رشد احلفيد
  ).5/2171(، الكايف: السغنايف ).1/159( ،املرجع السابق :السبكيان

، السابق املرجع: ابن الساعايت).52ـ51(، الضروري: ابن رشد احلفيد .)420(، املصدر السابق: الدبوسي :ينظر 5
التقرير : ابن أمري حاج ).1/159( ،السابق املرجع :السبكيان ).10/345( ،السابق املرجع :ابن تيمية .)1/201(
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وإن كان مقاربا حلالة البلوغ، حبيث مل يبق بينه وبني البلوغ سوى حلظة  : "اآلمدي قال
فإنه وإن كان فهمه كفهمه املوجب لتكليفه بعد حلظة، غري أنه ملا كان العقل ، واحدة

جعل له الشارع  ؛عرف بهوالفهم فيه خفيا، وظهوره فيه على التدريج، ومل يكن له ضابط ي
  1."كليف قبله ختفيفا عليهضابطا وهو البلوغ، وحط عنه الت

فإنه ملا كان غري منضبط بسبب اختالفه يف الرجال  ،وكالعقل يف التكليف : "القرايفوقال 
صيب العتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ  بفر ،والصبيان جدا حبسب اعتدال املزاج واحنرافه

  2".مظنته وهو منضبط جعل البلوغ مقامه؛ ألنه ؛الحنراف مزاجه
قد تسقط الشريعة التكليف عمن مل تكمل فيه أداة العلم والقدرة ختفيفا  : "تيميةابن وقال 

كما رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم  ،وإن كان تكليفه ممكنا ،عنه وضبطا ملناط التكليف
وإن كان له فهم ومتييز؛ لكن ذاك ألنه مل يتم فهمه؛ وألن العقل يظهر يف الناس شيئا فشيئا؛ 

  3".، فلما كانت احلكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغوهم خيتلفون فيه
 4.ه من قبيل اعتبار الغالبوذهب آخرون إىل عد  
وملا كان قصد الشارع ضبط اخللق إىل القواعد العامة وكانت العوائد قد : " الشاطيبقال 

 جرت ا سنة اهللا أكثرية ال عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛

                                                                                                                                                                                   
وانظر الكالم عن ). 3/1179(، التحبري: املرداوي). 1/305(، كشف األسرار: البخاري). 2/212(، والتحبري

: القرايف). 2/341(، أصول السرخسي: السرخسي" :دليل الشيء يف األمور الباطنة يقوم مقامه : "القاعدة الفقهية
، األشباه والنظائر: السبكي). 2/360(، )1994(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حممد حجي: ت، الذخرية

دار ، مصطفى أمحد الزرقا :ت، شرح القواعد الفقهية: أمحد الزرقا). 4/14(، املوافقات: الشاطيب). 2/189(
مؤسسة ، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو). 347ـ345(، )1409/1989(2ط، )دمشق(القلم

  ).18ـ5/17(، )1/444(، )1424/2003(1ط، )بريوت(الرسالة
  ).1/151(، اإلحكام 1
  ).2/177(، الفروق 2
 ).10/345( ،جمموع الفتاوى 3
دار  ،بداية اتهد واية املقتصد :احلفيدابن رشد  ).1/347( ،املصدر السابق: السرخسي :ينظر 4

  ).4/63( ،)1425/2004(1ط ،)القاهرة(احلديث
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األمر امللتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، ال العموم الكلي التام الذي ال كان من 
  .خيتلف عنه جزئي ما

وجعل على  هر، أال ترى أن وضع التكاليف عامفظا أما كون الشريعة على ذلك الوضع
ألن العقل يكون  ؛ذلك عالمة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف

عنده يف الغالب ال على العموم؛ إذ ال يطرد وال ينعكس كليا على التمام؛ لوجود من يتم 
  1."عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا، إال أن الغالب االقتران

  والصيب يف اإلطالق غري مكلف، وكأن الشرع مل يلزم الصيب : " بقوله اجلويينوعلله
 : ببنيقضايا التكليف بس

  . أنه يف مظنة الغباوة وضعف القصد، فال يستقل بأعباء التكليف :أحدمها
  . عن البلية العظمى وهي الشهوة أنه عري :والثاين

   :ام التكليف بأمد، أو تركب الشهوةمث ربط الشرع التز
فإنه تعرض للباليا العظام، فرأى  وأما تركب الشهوةأما األمد فيشري إىل التهذب بالتجارب، 

  2."الشرع تثبيت التكليف معه زاجرا، وإن اتفق ذلك دون األمد املعترب يف البلوغ
واألقرب للصواب أن البلوغ شرط شرعي معقول املعىن؛ إذ العقل يستحسن ربط األمر 

 وذلك ضبطا لألمور وقصدا للتخفيف على املميز املقارب، اخلطري مبا هو ظاهر وغالب
  .وعلى األمة يف معرفة املكلف، للبلوغ

إن اخلالف يف تكليف املميز ال أثر له؛ إذ هو يف احلقيقة وعند : هلذا البحث يقال وكمحصلة
خال ما ذهب إليه بعض املعتزلة وغريهم من مؤاخذة املميز على عدم  3،خالف لفظيالتدقيق 

املتكلم من إطالقه للفظ ذا البحث الختالف مقصود هويرجع االضطراب يف ، إميانه
  :والتفصيل كاآليت، التكليف

                                                             
  ).4/14( ،املوافقات 1
 ،)1424/2007(1ط ،)جدة(دار املنهاج ،عبد العظيم حممود الديب :ت ،اية املطلب يف دراية املذهب 2
)6/432.(  
  ).1/342( ،املهذب :عبد الكرمي النملة :ينظر 3
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 ُخطاب املواجهة(توجه اخلطاب للمكلف إرادة " التكليف"صد بإطالق لفظ فإن ق( ،
وال أثر خلالفهم ، فاملميز ليس حمال قابال هلا إال عند املالكية يف غري الواجب واحملرم

 .لم املؤاخذة عنهمع اجلمهور؛ إذ الكل متفقون على مطالبته بذلك مع رفع ق
 ُ1.فاإلمجاع حاصل بدخول الصبيان فيه، صد به ما يشمل خطاب الوضعوإن ق 
 فاملميز مطالب بالوضوء إن ، وإن أطلق على ما ال بد منه وتتوقف صحة العبادة عليه

 .أراد الصالة عند الكل مثال
 ال تكليف اتفقوا على أن الصيب  : "النوويفقال ، وإن أريد به ثبوت املأمث واملؤاخذة

 2".يءوال يأمث بفعل شي وال بترك ش ،عليه
 ُمبا فيه محل النفس على الشيء واللوم على تركهأو  ،اخلطاب مبا يثقلصد به وإن ق ،

 .فاملميز داخل فيه ذا االعتبار
فاإلمجاع على أنه مل  ،التكليف العام املضاهي لتكليف احملتلم: "ملازريوأختم بقول ا

  3".يرد
  

  :عبادات الصيب .2
واألمر ا ، وذلك ألمره بإتيان العبادات 4،اتفق العلماء على صحة نية املميز وعباداته  

  .فرع عن صحتها؛ إذ ال يستقيم أن يأمر الشرع الصيب بعبادات خمصوصة وال يقبلها منه

                                                             
  ).6/49(، منهاج السنة: ابن تيمية :ينظر 1
  ).3/6( ،اموع 2
  ).70( ،صولحملإيضاح ا 3
ابن  ).1/403( ،البناية :العيين :وانظر مذاهب العلماء ).1/339( ،تبيني احلقائق :انظر ،الزيلعيذكر االتفاق  4

 ،الذخرية :القرايف ).1/38( ،)1412/1992(2ط ،)بريوت(دار الفكر ،رد احملتار على الدر املختار: عابدين
 ).1/333( ،اموع :النووي ).1/98( ،اية املطلب :اجلويين ).2/558( ،رفع النقاب :الشوشاوي ).2/533(

 :اهليتمي ).1/30( ،)د ط( ،)القاهرة(دار الكتاب اإلسالمي ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب :زكريا األنصاري
  .)1/371(، )1/188( ،حتفة احملتاج



117 
 

وقد نسب للحنفية عقال 1،ورده حمققوهم، عبادات املميزين عبادات غري شرعية د
الذخرية املالكية صوم الصيب وحجه وصالته ليست بشرعية عند أيب ويف "  2:الزيلعي
   .بل ذلك مترين للصيب ،حنيفة
وما أعلم  ،ونقلهم غلط حمظور ،قد نقل هذا غريه من الطوائف الثالث عن اإلمام: قلت
بل اعتكاف الصيب وصومه وصالته وحجه صحيح  ،شيء مستند نقلهم الباطل أي

  3".شرعي بال خالف
بل على ، أن مستندهم تصريح احلنفية يف أصوهلم أن اخلطاب ال يتوجه للصبيانوالظاهر 

كما استندوا على بعض النقول ، أوليائهم أمرهم على سبيل التدريب والتعويد على اخلري
  .واهللا أعلم 4،يف فروع املذهب

   

                                                             
دار الكتب  ،عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد عوض :ت ،احلاوي الكبري :املاوردي :نسبتها هلمتنظر  1

دار الكتب  ،طارق فتحي السيد :ت ،حبر املذهب :الروياين ).3/462( ،)1419/1999(1ط ،)بريوت(العلمية
 التراث إحياء دار ،شرح صحيح مسلم بن احلجاجيف املنهاج : النووي ).3/292( ،)2009(1ط ،)بريوت(العلمية
 ).2/533(، الفروق :القرايف). 8/161( ،)1392(2ط ،)بريوت(العريب

 : "ابن حجرقال ، نزيل القاهرة، اإلمام العالمة ،امللقب فخر الدين ،أبو حممد عثمان بن علي بن حمجن :الزيلعي 2
: من تصانيفه، "وكان خريا صاحلا ،ودرس وأفىت ...وويل مشيخة اخلانقاه  ،كان فاضال يف مذهبه شغل الناس فيه مدة

: ابن حجر). 1/345(، اجلواهر املضية: القرشي: انظر). 743: (تويف سنة، )شرح اجلامع الكبري (، )تبيني احلقائق (
 ).1/470(، حسن احملاضرة :السيوطي). 3/258(، الدرر الكامنة

 ).2640(، األشباه والنظائر: ابن جنيم: وينظر ).1/339( ،تبيني احلقائق 3
وإمنا  ،ال يصح صومهألن الصغري  ؛الصغر ينايف صحة الصوم "): 231( ،يف أحكام القرآن اجلصاصانظر مثال قول  4

وال قضاء الصيام  ،أال ترى أنه مىت بلغ مل يلزمه قضاء الصالة املتروكة ،يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده وميرن عليه
إن : والصحيح أن يقال ،ال تنعقد صالته: وكان أبو بكر الرازي يقول " :القدوريوقال  ...".املتروك يف حال الصغر

 ال؟ أم صالة هي هل الصيب صالة أن إىل راجع واالختالف : "ابن جنيموقال ). 2/858(، التجريد ".صالته تنعقد
  ).1/481(، البحر الرائق". ختلقا  ا يؤمر وإمنا، بصالة ليست قيل
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 :إثابة الصيب .3
   

  1.كي إمجاعاوح وهو قول األئمة األربعة، ذهب اجلمهور إىل القول بإثابة الصيب   
فاختلف هل هو فيها مندوب  ،وأما احلال اليت يعقل فيها معىن القربة: " ابن رشدقال 

كالصالة والصيام والوصية عند املمات وما أشبه ذلك، فقيل إنه  ؟إىل فعل الطاعة
ه مندوب إليه، وقيل ليس مبندوب إىل شيء من ذلك وإن وليه هو املخاطب بتعليم

والصواب عندي أما مجيعا مندوبان إىل ذلك مأجوران  ،على ذلكوتدريبه واملأجور 
  2".عليه

                                                             
بدائع الصنائع يف  :الكاساين ).197(، )د ط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، أو الوفا: ت، اآلثار: أبو يوسف :ينظر 1

). 1/339( ،تبيني احلقائق :الزيلعي .)2/83( ،)1406/1986(2ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،ترتيب الشرائع
، االستذكار :ابن عبد الرب ).5/696( ،)1/529( ،ابن عابدينحاشية  ).1/204( ،البحر الرائق :ابن جنيم

 :الشافعي ).480ـ2/479( ،)141ـ1/413( ،مواهب اجلليل :احلطاب). 1/106(، التمهيد). 4/398(
أحكام القرآن : البيهقي ).2/143( ،)122ـ2/121( ،)1410/1990(1ط ،)بريوت(دار املعرفة ،األم

 :النووي). 1/118(، )1414/1994( 2ط ، )القاهرة(مكتبة اخلاجني ، عبد الغين عبد اخلالق:ت، للشافعي
 :اهليتمي). 2/142(، شرح اإلملام: ابن دقيق العيد). 17/183(، شرح مسلم ).7/42( ،)6/382( ،اموع

مكتبة دار ، عبد القادر األرنؤوط: ت، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: ابن تيمية ).4/6( ،حتفة احملتاج
 ).2/480( ،واإلمجاع حكاه ابن مجاعة كما يف مواهب اجلليل). 48(، )1405/1985(1ط، )دمشق(البيان

 باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غري الوجوب، والدليل على أن قول النيب  " :)2/1427(، وبوب ابن خزمية
، أراد القلم مما يكون إمثا ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، ال أن القلم مرفوع "الصيبرفع القلم عن ": صلى اهللا عليه وسلم

ذكر اخلرب الدال على صحة ما تأولنا اخلربين  ): "1/357(، وابن حبان". عن كتابة احلسنات للصيب إذا عملها
  ".عليهم، دون كتبة اخلري هلماألولني اللذين ذكرنامها، بأن القلم رفع عن األقوام الذين ذكرناهم يف كتبة الشر 

 ،الفروع :ابن مفلح ).1/67( ،التمهيد :ابن عقيل :ينظر ،وذهب بعض احلنابلة إىل أن الصبيان ال يثابون
 ،رفع النقاب :الشوشاوي :وينظر ملزيد من التوسع ).3/21( ،اإلنصاف :املرداوي ).412ـ1/411(
  ).561ـ2/558(
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل : ينظر، وقد صرح يف البيان بعدم ثوام، )1/13(، املقدمات املمهدات 2

  ).2/237(، )1408/1988(2ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حممد حجي وآخرون: ت، ملسائل املستخرجة
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رفعت امرأة صبيا هلا إىل : قال ،ابن عباس رضي اهللا عنهما ورأس أدلة اجلمهور حديث
 كم، ولَعن«: ، قال)يا رسول اهللا، أهلذا حج(: ، فقالتصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  1.»ٌرجأَ
فلم يبق من معىن ، الصيب غري جمز عن حجة اإلسالم إمجاعاووجه االستدالل أن حج 

  2.احلديث إال اإلثابة
  

  .اجلنون: الفرع الثاين
 :تعريف اجلنون .1

  :التعريف اللغوي  -  أ
    لنون أصل اجليم وا : "ابن فارسقال ، ةأصل اجلنون يف اللغة ستر الشيء عن احلاس

   ".التسترواحد، وهو الستر و
لكونه مستورا عن احلاسة،  القلب: نانواجلَ ،ستره: هنجفَ عليه نوج هنالليل وأج هنجو

واملجن واملجةن :الترس الذي يجقال عز وجل ،صاحبه ن:  MxwvL 
  .)١٦: اادلة(

، أمه املستتر يف بطنالولد : واجلنني، كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره األرض: ةنواجلَ
ويطلق على احليات ، موا بذلك الستتارهم عن أعني الناسس، اجلنمجاعة : ةناجلو

  .الصغار لتسترهن
   

                                                             
 ).106: (ينظر ص، سبق ختريج احلديث 1
 ،كشف األسرار :البخاري ).70( ،إيضاح الربهان :املازري ).1/144( ،التلخيص :اجلويين :تنظر أحباث الصيب 2
 :األرموي ).2214ـ5/2209( ،الكايف :السغنايف ).336ـ2/335( ،التلويح :التفتازاين ).273ـ4/271(

ابن  ).324ـ1/323( ،فصول البدائع :الفناري). 349ـ1/345(، البحر: الزركشي ).، )1/52اية الوصول
دار ، عبد الكرمي النملة: ت، الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع: حلولو ).173ـ2/172( ،التقرير :أمري حاج

، املهذب: النملة ).211ـ1/210( ،الشامل :النملة). 146ـ1/144(، )1420/1999(2ط، )الرياض(الرشد
  ).331ـ1/326(
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  1.حائل بني النفس والعقل: واجلنون
ل بخيع واملُقوق والركاألمحق واملعتوه واألخرق واملائق واملُ، وللجنون أمساء عند العرب

  2.والتصايب والعشقويطلق اجلنون على السكر ، ك وغريهاونواملمسوس واَأل
  : ومنه قوله ،وأما اجلنون فمن احلب ما يكون جنونا: " ابن القيمقال 

  نيـأعظم مما باان العشق***  هلاقالت جننت مبن وى فقلت 
  3.نـوإمنا يصرع انون يف احلي *** صاحبهالعشق ال يستفيق الدهر 

فال يعقل احملب ما  ،املفرط يستر العقل بواحلُ ...ملادة من الستر يف مجيع تصاريفهاوأصل ا
  4".فهو شعبة من اجلنون ،ينفعه ويضره

  5.يقال ناقة مسعورة، وقر للنعب للكالب والسلَكالكَ، وجلنون الدواب أيضا أمساء معدودة
  6".لو مل يكن من فضيلة األمحق إال كثرة أمسائه لكفى" :ابن اجلوزيقال 

  :التعريف االصطالحي  - ب
  :وترجع وجتتمع فيما يلي، له األصوليني تعريفاتاختلفت 

                                                             
 ،)جن( :مادة، اللغة مقاييس :ابن فارس ).2095ـ5/2094( ،)جنن( :مادة ،الصحاح :اجلوهري :ينظر 1
 :ابن منظور ).274ـ1/272( ،املخصص :ابن سيده ).جن( :مادة، املفردات :الراغب ).422ـ1/421(

  ).104ـ13/92( ،)جنن( :مادة، اللسان
 ،)املدينة املنورة(جملة اجلامعة اإلسالمية  ،صفوان عدنان داوودي :ت ،الغريب املصنف :أبو عبيد القاسم :ينظر 2

عقالء : ابن حبيب ).365ـ1/364( ،)1417ـ1415( ،)104ـ101( :العدد ،)26ـ  27(  :السنة
، )23ـ19(، )10(، )1405/1985(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممد السعيد زغلول: ت، اانني

وانون عند أهل احلقائق من ركن إىل الدنيا : " ابن حبيبقال ). 274ـ1/272(، املخصص: ابن سيده). 30(
  ).13(، "هلا وطاب عيشاوعمل 

 التراث إحياء دار، ينظر كتاب األغاين أليب فرج األصبهاين .البيت لقيس العامري املعروف مبجنون ليلى 3
البن  املنتظمويف ، )أيش على جننت قالت : (وهو يف الكتاب بلفظ، )2/351( ،)1415(1ط ،)بريوت(العريب

جلعفر بن أمحد  مصارع العشاقوكذلك يف كتاب  ).قالت جننت على رأسي  فقلت هلا : (بلفظ) 6/107(، اجلوزي
 ).1/126( ،)ط د( ،)بريوت(دار صادر ،السراج

  ).44ـ43(، )1403/1983(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، روضة احملبني ونزهة املشتاقني 4
  ).26(، املصدر السابق: ابن حبيب 5
  ).28( ،أخبار احلمقى واملغفلني 6
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 " ج العقل إال نادرا حبيث مينع جريان األفعال ؛ل العقلهو اختال 1."واألقوال على  
 " دركة للعواقب بأن ال يظهر امل ،والقبيحة نةاختالل القوة املميزة بني األمور احلس

، وإما خلروج أصل اخللقة بل عليه دماغه يفلنقصان جإما  ،وبتعطل أفعاهلا آثارها
وإلقاء  عليه مزاج الدماغ عن االعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما الستيالء الشيطان

 2".ويفزع من غري ما يصلح سببا حبيث يفرح ،اخلياالت الفاسدة إليه
 " 3".زوال االستشعار من القلب مع بقاء احلركة 
 "4".انعدام العقل 
  نونوقالوا يف حدولو كان  ،هو الذي ال يفهم اخلطاب وال حيسن رد اجلواب ": ا

 5".مييز بني اإلنسان والفرس
 وقالوا :"6".جريها على نظام وال ترتيبهو الذي خيبط ويتعسف يف أفعال ال ي  

وترجع مجيعا ، واحلقيقة أن هذه التعاريف جتتمع يف مضموا وإن اختلفت طريقة التعبري
وعدم ، ما عرب عنه النووي بزوال االستشعار من القلبوهو ، الختالل العقل العميق

غري أن ذكر صفة التخبط أو األذية كما تذكره ، الفهم للخطاب أثر من آثار االختالل
إال أا قد تغلب ، فيظهر أا ليست بالصفة املالزمة للجنون، بعض التعاريف فيه نظر

  .وتنعدم أو تقل تارة أخرى، تارة على بعض أصناف اجلنون
 ملفهومهواملالحظ يرى أن االستعمال األصويل الفقهي للجنون ال يعدو كونه ختصيصا 

  .واهللا أعلم، يف اللغة وقصرا له على بعض أفراده األعم
  

                                                             
 ،التقرير والتحبري :ابن أمري حاج). 334ـ2/333( ،التلويح :التفتازاين: ينظر ،كذا عرفه صدر الشريعة 1
 ).1/333(، املهذب: النملة). 5/9(، رد احملتار: ابن عابدين ).2/223(
  ).2/331( ،التلويح :التفتازاين :ينظر 2
  ).2/22( ،شرح مسلم :النووي :ينظر 3
  ).24/156( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 4
  ).2/480( ،مواهب اجلليل :احلطاب :ينظر 5
 ،)الكويت(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عجيل جاسم النشمي :ت ،الفصول يف األصول :اجلصاص :ينظر 6
  ).2/66( ،)1414/1994(2ط
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  :تكليف انون .2
  

حكى مجهرة من أهل العلم اإلمجاع على عدم تكليف اانني؛ وذلك لفقدهم العقل    
  .الذي به يتم فهم اخلطاب

سب لبعض العلماء القول بتكليفهم كما قيل يف الصيب غري املميزوقد ن .  
وقد نص العلماء على أن ، وأجيب أن مرادهم بقوهلم ذاك األحكام الوضعية ال التكليفية

  1.هذا هو األصل، ما يقال يف الصيب غري املميز يقال يف انون
  2.وقد مر أن انون يتمتع بأهلية الوجوب دون أهلية األداء

  
  :إثابة انون .3

وقد دل على إثابة الصيب ، ما يقال يف الصيب غري املميز يقال يف انون هذا هو األصل
وقد مر حبث ، ملا سئل عن حج الرضيع »رجأَ كم، ولَعن «: صلى اهللا عليه وسلمقوله 
  3.ذلك

أن  وهو املذهب عند احلنابلة على، غري أنه يشكل على ما سبق تنصيص بعض الشافعية
ولعله ذهاب ، احلديث خاص بالصبيان وال يدخل فيه اانني؛ فال يصح عليه اإلحرام عنهم

  4.واهللا أعلم ،منهم إىل عدم قبوله للثواب

                                                             
 ).1/148( ،املقدمات :رشدابن  ).1/456( ،التلخيص :اجلويين  ).1/236( ،التقريب :الباقالين :ينظر اإلمجاع 1

وانظر اخلالف يف  ).33( ،القواعد والفوائد :ابن اللحام). 14/115(، جمموع الفتاوى). 48(، الفرقان: ابن تيمية
). 1/333(، املهذب: النملة). 26(، احملصول: ابن العريب). 138ـ1/135(، املصدر السابق: اجلويين: تكليفه

 ).103ـ102: (وانظر ص
 ،كشف األسرار :البخاري :وانظر كذلك ).3/127( ،البحر الرائق :ينظر ،اإلمجاع على ذلك جنيمابن حكى  2
 ).89( ،التيسري :اجلديع ).4/268(
  ).106( :ص ،سبق خترجيه 3
وعلل  ،)2/224( ،التقرير والتحبري :ابن أمري حاج ).4/268( ،السابقاملرجع  :البخاري :نص على ثوابه كل من 4

   .وعلل ذلك بأنه مسلم متوعد باجلنة
بديع : ابن الساعايت). 3/1297(، القواطع: السمعاين). 433(، تقومي األدلة: الدبوسي :وانظر مباحث انون

 :السغنايف ).2/333( ،التلويحشرح  :التفتازاين ).270ـ4/263( ،كشف األسرار :البخاري). 1/210(، النظام
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  .العته :الفرع الثالث
 1:تعريف العته .1

ترجع معاين العته ونقص العقل من غري جنون، هلَيف اللغة الختالط العقل الشبيه بالب ،
  .اها فهو معتوهتعوا هتع هتع: يقال

ويطلق العتـ ه  هتعلى اجلنون الدائم ـويقال الع ،2.لد جمنوناوعلى من و   
: فقد عرفوه بأنه، فال تظهر مباينة مقصودهم للمعىن اللغوي األصولينيأما يف استعمال 

  3".ااننيشبه مرة كالم العقالء، ومرة كالم في ،اختالل يف العقل حبيث خيتلط كالمه"
فيشبه  ،فيصري صاحبه خمتلط الكالم ،آفة ناشئة عن الذات توجب خلال يف العقل : "وقالوا

قيد إلخراج ) ناشئة عن الذات(و قوهلم  4".بعض كالمه كالم العقالء وبعضه كالم اانني
  .ما ينشأ بسبب خارجي كاملخدرات

من "أو  5،"ضعيف العقل"أو " العقلاملعتوه ناقص : "فقالوا، ومن األصوليني من عرفه بوصفه
  6".كان ال يقف على العواقب

وعإال أنه ال يضرب  ،من كان قليل الفهم خمتلط الكالم فاسد التدبري : "بأنه ـاملعتوه  ـ فر
  1".وال يشتم كما يفعل انون

                                                                                                                                                                                   
ابن  ).1/323(، فصول البدائع :الفناري). 179(، خالصة األفكار: ابن قطلوبغا). 2209ـ5/2200( ،الكايف

، تيسري علم أصول الفقه: اجلديع ).213ـ1/212( ،الشامل :النملة). 176ـ2/373( ،التقرير :أمري حاج
)89 .( 
اللغوية دون تصرف فيه وذلك ألن أهل األصول استعملوه بداللته  مل أجعل تعريف العته قسمني لغوي واصطالحي؛ 1

  .واهللا أعلم ،بزيادة أو نقصان أو نقل

ابن  ).1/403( ،)عته( :مادة، مجهرة اللغة :ابن دريد ).6/2239( ،)عته( :مادة ،الصحاح :اجلوهري :ينظر 2
 ،)بريوت(العريبإحياء التراث  ،عبد الرزاق املهدي :ت ،فقه اللغة وسر العربية :الثعاليب ).19( ،عقالء اانني :حبيب

 :مادة، تاج العروس :الزبيدي ).2/392( ،)عته( :مادة، املصباح املنري :الفيومي ).108( ،)1422/2002(1ط
  ).435ـ36/432( ،)عته(
  ).2/337( ،شرح التلويح :التفتازاين ).2/195( ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).433( ،تقومي األدلة :الدبوسي :ينظر 3
 ).2/227( ،املرجع السابق :حاجابن أمري : ينظر 4
   ).2/176( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).54( ،الوجيز :الكرماسيت ).2/340( ،أصول السرخسي :ينظر 5
  ).2/228( ،املرجع السابق :ابن أمري حاج: ينظر 6
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  .سواء أكانت تعريفا بالرسم أم بالوصف ال خترج عن املفهوم اللغوي، وكل هذه التعريفات
وعلى كل من نقص عقله وهو الغالب يف ، فقد أطلقوا املعتوه على انون وأما الفقهاء

  2.قاله احلطاب رمحه اهللا، استعماهلم
  

  3:ويتحصل الفرق بينه وبني انون يف ثالثة فروق
 نون فعقله ذاهب، غري أنه ضعيف أو ناقص، للمعتوه أصل العقلخبالف ا. 
  خبالف اجلنون فقد يصاحبه ذلك، االضطرابالعته ال يصاحبه التهيج أو. 
 ا من لدن والدته إىل وفاته خبالف اجلنون فقد يكون ، العته آفة تستمر مع املصاب

  .ـومل أجد من أشار هلذا الفرق  ـ غري مطبق
  

 :تكليف املعتوه .2
فما قيل سابقا عن  4،نص أهل العلم على أن أحكام الصيب املميز تنطبق على املعتوه

  .وفاقا وخالفا، تكليف املميز يقال هنا عن تكليف املعتوه
   

                                                                                                                                                                                   
 :سراج الدين ابن جنيم ).8/89( ،البحر الرائق :ابن جنيم زين الدين ).2/195( ،تبيني احلقائق :الزيلعي: ينظر 1

  ).1/57( ،)1422/2002(1ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،أمحد عزو عناية :ت ،النهر الفائق شرح كرت الدقائق
حبر : الروياين ).1/230( ،البيان :ابن رشد). 2/79(، املدونة: مالك ).1/77( ،األم :الشافعي: انظر مثاال 2

، الفروع: ابن مفلح). 95(، احلكم إبراز: السبكي). 1/259(، )احلج(شرح العمدة: ابن تيمية). 9/132(، املذهب
 يف الغالب هو كما العقل ضعيف به مراده كان وإن: "قال، )2/489(، املرجع السابق: احلطاب). 11/329(

  ...".استعماهلم
  ).1/335( ،املهذب :النملة ).3/268( ،املرجع السابق :ابن جنيم ).24/156( ،املبسوط :السرخسي: ینظر 3

  .تكليفه وأهليتهيف و، يف تصرفاته وعقوده 4
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ويف عامة كتب األصول أن حكمه كالصيب العاقل يف كل "  1:ابن عابدينقال 
  2".األحكام

مع صحة عباداته إن أداها 3،قل اإلمجاع على عدم تكليف املعتوهوقد ن ،كما قد نص 
  4.على إثابته

  .إىل القول بوجوب العبادات على املعتوه احتياطا وسيالدبوذهب أبو زيد 
فإنا مل نسقط به  ؛يكون حكمه حكم الصيب إال يف حق العبادات: " قال رمحه اهللا

ا يف وقت اخلطاب وهو البلوغ، خبالف الصبا ألنه وقت سقوط الوجوب احتياط
  5".اخلطاب

واملعتوه قبل البلوغ؛ لقيام الذمة واختيار اإلمام مبين على ثبوت الوجوب على الصيب 
فإذا زال ، وإمنا سقط اإلجياب قبل البلوغ بالنص، )أهلية الوجوب(الصاحلة لإلجياب 

  6.وهو يف الصيب بعد بلوغه إمجاعا ويف املعتوه احتياطا، املانع رجع الوجوب

                                                             
من  ،عمدة احلنفية يف عصره ،مةالاإلمام الع ،عابدين الدمشقيابن حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز  :ابن عابدين 1

تنبيه الوالة واحلكام يف حكم  ( ،)الرحيق املختوم شرح قالئد املنظوم ( ،)منحة اخلالق على البحر الرائق ( :مصنفاته
: الزركلي: تنظر ترمجته. )م 1836 /1784 ـهـ  1252/ 1198( ،)شامت خري األنام أو أحد أصحابه الكرام

دار ، حممد جة البيطار: ت، حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر :عبد الرزاق البيطار). 43ـ6/42(، األعالم
  ).1239ـ1230(، )1413/1993(2ط، )بريوت(صادر

أصول  :السرخسي ).433( ،تقومي األدلة: الدبوسي :وانظر من نص على ذلك ).2/258( ،رد احملتار 2
). 4/274(، كشف األسرار: البخاري). 211، 1/203( ،بديع النظام: ابن الساعايت). 2/340( ،السرخسي
، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 180(، خالصة األفكار: ابن قطلوبغا). 2/337( شرح التلويح: التفتازاين

 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).8/89( ،البحر الرائق :ابن جنيم). 1/324( فصول البدائع: الفناري). 2/227(
دار  ،السيد سابق :ت ،حجة اهللا البالغة :الدهلوي ).6/144( ،السابقاملرجع  :ابن عابدين ).2/489(

  ).1/205( ،)1426/2005(1ط ،)بريوت(اجليل
  ).1/236( ،التقريب واإلرشاد :الباقالين :ينظر 3
  ).3/126( ،املبسوط :السرخسي :وانظر ).1/42( ،املرجع السابق :ابن جنيم :نقل االتفاق على ذلك 4
  ).433( ،تقومي النظر 5
  ).1283ـ3/1281( ،)3/1276( ،قواطع األدلةانظر رد كالم الدبوسي يف  6
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فبمجرد، دعم حجة اإلمام بأن اجلماهري اختارت أن البلوغ شرط شرعي ال عقليوقد ت 
  .بلوغ املعتوه جتب عليه العبادات احتياطا إحلاقا له باملميز إذا بلغ

وهو ، بأن اإلمجاع حاصل على أن متام العقل وفهم اخلطاب شرط يف التكليف :وجياب
بل إن احلال العقلية للمميز أحسن من احلال ، متخلف عن املعتوه كما هو متخلف عن املميز

  ".نقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصبا: " نفسه  وسيالدبوقد قال ، العقلية للمعتوه
  !وال يطالب ا املميز الذي هو أفضل حاال منه؟، فكيف يطالب املعتوه بالعبادات احتياطا

ى حت وهتعوعن املَ...ملَع القَفر«: وقد استدل بعضهم للجمهور بقوله صلى اهللا عليه وسلم
يب1.»أر  

ومل  »انون«وأكثر الروايات بلفظ ، وال يصح االستدالل؛ إذ املقصود باملعتوه هنا انون
  2.كروتبويبات احملدثني تدل على ما ذُ، تأت رواية باجلمع بينهما

واالحتياط أمر جيد ، واحلاصل أن القول بتكليفه ال خيلو من حرج؛ إذ يف املعتوه نوع جنون
  3.ما مل يؤل للمفسدة والضيق

   

                                                             
 ،)4402( :حديث ،باب يف انون يسرق أو يصيب حداباب  ،احلدود كتاب ،داودأبو  :رواه ذا اللفظ 1
 :حديث ،باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد ،احلدود أبواب ،"حىت يعقل" : والترمذي بلفظ ).6/454(
 ،وصححه احلاكم يف املستدرك ).41/224( ،)24694( :حديث رقم،وأمحد يف املسند ).3/84( ،)1423(

 ).81: (وانظر ختريج احلديث يف ص). 2/67(، )2350: (حديث، كتاب البيوع
 ،البحر الرائق: ابن جنيم ).640ـ1/639( ،البناية :العيين).  95(، احلكم إبراز: السبكي :ينظر 2
  ).336ـ1/335( ،املهذب :النملة ).2/459( ،)2/258( ،رد احملتار :ابن عابدين ).335ـ2/334(
: ابن الساعايت). 3/1297(، قواطع األدلة: السمعاين ).433( ،تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر يف مباحث العته 3

: السغنايف). 2/337( ،شرح التلويح: التفتازاين). 4/274(، كشف األسرار: البخاري). 1/211( ،بديع النظام
، التقرير والتحبري: ابن أمري حاج). 180(، خالصة األفكار: ابن قطلوبغا). 2216ـ5/2214(، الكايف

 ،تيسري أصول الفقه :اجلديع ).1/213( ،املهذب :النملة ).325ـ1/324(، فصول البدائع: الفناري). 2/176(
 ،يف القواطع وسيالرد على كالم الدبوانظر  ).541ـ1/539( ،موسوعة املعامالت املالية :الدبيان ).90(
)3/1297.(  
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  .مقاصد التكليف ومقتضياته :املطلب الرابع
       

ال ينفعه ، الباري عز وجل غين عن العاملني من املتفق عليه بني أهل العلم قاطبة أنّ إنّ
  . وال يضره الكفر واخلذالن، العمل واإلميان

ال معىن هلا ، كما اتفق سائرهم أنه سبحانه ال يأمر من شاء من عباده مبجرد أعمال جوفاء
فما هي مقاصد التكليف وما ، وإمنا أمرهم إقامة ألمر عظيم وحتقيقا لقصد جليل، وال غرض

   1مقتضاه يف اإلسالم؟ 
  

  .من مقاصد التكليف :الفرع األول
  

 :حتقيق العبودية .1

  )٥٦: الذاريات( M  I   H  G  F  E  D   CL  :قال اهللا عز وجل
  2:وتنتظم أقواهلم يف اآليت، اختلف املفسرون فيما تدل عليه اآلية

 وما خلقت اجلن واإلنس السعداء : أي، اآلية خاصة بأهل السعادة من املؤمنني
 .والفائزين إال لعباديت

  M   H  GL ، أي :ووحدانيتهعرف وجوده ليعرفوين؛ فإنه لو مل خيلقهم مل ي. 
 وقال بعضهم : M   H  GL  ،آلمرهم بعباديت: أي. 

                                                             
فمن فسره باملنفعة العائدة إىل  ،لفظي مبين على معىن الغرضأن اخلالف واألقرب إىل التحقيق  " :اهلمامابن قال  1

وكذلك ال ينبغي أن  ،تعلل :قال ،ينازع يف هذا، ومن فسره بالعائدة إىل العباد وال ينبغي أن ،ال تعلل :قال ؛الفاعل
وانظر ). 305ـ3/304(، )1417/1996(ط، )بريوت(دار الفكر، تيسري التحرير: أمري بادشاه، "ينازع فيه

مكتبة الكليات ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، قواعد األحكام يف مصاحل األنام: ابن عبد السالم: كذلك
، املوافقات: الشاطيب). 14/138(، جمموع الفتاوى: ابن تيمية). 2/73(، )1414/1991(1ط، )القاهرة(األزهرية

)2/64.(  
 حممد عبد اهللا النمر :ت ،معامل الترتيل يف تفسري القرآن :البغوي ).554ـ21/553( ،جامع البيان :الطربي :ينظر 2

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب : ابن عطية ).381ـ7/380( ،)1417/1997(4ط ،)الرياض(دار طيبة ،وآخرون
ابن  ).183ـ5/182( ،)1422(1ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،عبد السالم عبد الشايف حممد :ت ،العزيز

  ).27ـ27/24( ،التحرير والتنوير :عاشور
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 فالكل متذلل ملشيئته ميسر ، وقضائه إال ليخضعوا لقدر اهللا عز وجل: وقال آخرون
 .وأصل التعبد يف اللغة التذلل، ملا خلق له شاء أم أىب

 لق الثقالن إال لتوحيد اهللا عز وجل إرادة شرعية : أي، اآلية على ظاهرهاال ما خ
 1.والشرعية جيوز ختلفها، كونية

ولعل آخرها ، وكل هذه املعاين جتتمع وال تتعارض؛ فهي من قبيل اختالف التنوع ال التضاد
    2 .أرجحها؛ إذ األصل احلمل على احلقيقة الشرعية وعدم التقدير

يرد أن اختلف الناس يف معناه مع إمجاع أهل السنة على أن اهللا تعاىل مل "  3:ابن عطيةقال 
  4".ألنه لو أراد ذلك مل يصح وقوع األمر خبالف إرادته ؛تقع العبادة من اجلميع

اخلوف، والرجاء، : بىن على ثالثة أصولفليعلم أن حتقيق العبودية ي، فإذا تبني ما سبق
  5.واحملبة

                                                             
فاإلرادة الشرعية هي املتضمنة ، لقية، وإرادة دينية شرعيةإرادة قدرية خ: اإلرادة املضافة للموىل عز وجل نوعان 1
. وال بد أن تقع، خريها وشرها ، والكونية هي املشيئة الشاملة جلميع املوجوداتوال يستلزم أن تقع محبة والرضالل

  .)356ـ11/354(، )10/583(، جمموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر
إذ النص ما اطرد استعماله  مبعىن التوحيد والطاعة من قبيل محل اللفظ على النص ال الظاهر؛" العبادة"بل إن تفسري  2

ـ قاله ابن القيم ـ  وإن احتمل بعض املعاين األخرى يف حبر اللغة العربية، الشرعية على طريقة واحدة يف مجيع موارده
ومل يأت ـ فيما أظن  ،ولفظ العبادة مىت ما ورد يف النصوص الشرعية مل يتبادر الذهن إىل غري معىن التوحيد والطاعة، 

سيد  :ت ،ابن املوصلي :اختصار ،املعطلةخمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية و :ابن القيم: ينظر. ـ مبعىن التذلل
  ).373(، )1422/2001(1ط، )القاهرة(دار احلديث ،حممد

كان  : "الذهيبقال ، اإلمام العالمة شيخ املفسرين، الغرناطي املالكي، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن :ابن عطية 3
صاحب التفسري العظيم ، "إماما يف الفقه، ويف التفسري ، ويف العربية، قوي املشاركة، ذكيا فطنا مدركا، من أوعية العلم

، الصلة: ابن بشكوال: تنظر ترمجته). هـ  542 - 481 (، الذي ذكر ابن القيم أنه ينفرد بتفاسري ال يذكرها غريه
دار  ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة :ابن اخلطيب). 588ـ19/587( ،سري أعالم النبالء: الذهيب). 368ـ367(

 :ابن فرحون ).2/193( ،مفتاح دار السعادة :ابن القيم ).414ـ3/412( ،)1424(1ط ،)بريوت(الكتب العلمية
  ).59ـ2/57( ،الديباج

  .ومقصوده باإلرادة اإلرادة الكونية ال الشرعية، )5/182( ،احملرر الوجيز 4
جمموع رسائل احلافظ ابن رجب مطبوع ضمن ، استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض القدس :رجبابن : ينظر 5

  ).3/291(، )1424/2003(1ط، )القاهرة(دار الفاروق احلديثة، طلعت بن فؤاد احللواين :ت، احلنبلي
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قول : القول الرابع: " ذا املعىن مفصال ملذاهب الناس يف مقصد العبادةهيف  ابن تيميةقال 
سلف األمة وأئمتها، وهو أن نفس معرفة اهللا تعاىل وحمبته مقصودة لذاا، وأن اهللا سبحانه 
حمبوب مستحق للعبادة لذاته ال إله إال هو، وال جيوز أن يكون غريه حمبوبا معبودا لذاته، وأنه 

يبغض الكافرين سبحانه حيب عباده الذين حيبونه، ويرضى عنهم، ويفرح بتوبة التائب، و
وميقتهم، ويغضب عليهم ويذمهم، وأن يف ذلك من احلكم البالغة، وكذلك من األسباب ما 

  1".يطول وصفه يف هذا اخلطاب 
وغايتها وحكمتها إمنا يطلع عليها من عرف صفات  اعلم أن سر العبودية : "ابن القيموقال 

الرب عز وجل، ومل يعطلها، وعرف معىن اإلهلية وحقيقتها، ومعىن كونه إهلا، بل هو اإلله 
الباطل، وأن حقيقة اإلهلية ال تنبغي إال له، وأن العبادة  احلق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل

M  F  E  D   C  :عاىل ذا يف قولهوقد صرح ت ...موجب إهليته وأثرها ومقتضاها

  I   H  GL )فالعبادة هي الغاية اليت خلق هلا اجلن واإلنس واخلالئق   ،) ٥٦: الذاريات
M  Î  Í  Ì          Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  :وقال تعاىل...كلها

   Ò  Ñ  Ð  ÏL )فأخرب أنه خلق السماوات واألرض باحلق املتضمن أمره  ،)٢٢: اجلاثية
ينهما خلقت هلذا، وهو غاية فإذا كانت السماوات واألرض وما ب ،ويه، وثوابه وعقابه

فكيف يقال إنه ال علة له، وال حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك رد استئجار  اخللق
نكّالعباد حىت ال يردد عليهم الثواب باملن وارتياضها  استعداد النفوس للمعارف العقلية ة، أو

  مبخالفة العوائد؟ 
فليتأمل اللبيب الفرقان بني هذه األقوال، وبني ما دل عليه صريح الوحي جيد أن أصحاب 

لق فاهللا تعاىل إمنا خلق اخل، هذه األقوال ما قدروا اهللا حق قدره، وال عرفوه حق معرفته
حمبة اهللا، بل  العبادة فأصل، ، اجلامعة لكمال حمبته مع اخلضوع له واالنقياد ألمرهلعبادته

إفراده باحملبة، وأن يكون احلب كله هللا، فال حيب معه سواه، وإمنا حيب ألجله وفيه، كما 
حيب أنبياءه ورسله ومالئكته وأولياءه، فمحبتنا هلم من متام حمبته، وليست حمبة معه، كمحبة 

                                                             
، )الرياض(العاصمةدار ، عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرون: ت، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 1
 ).6/39(، )1419/1999(2ط
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قيقة عبوديته وسرها، وإذا كانت احملبة له هي ح، من دون اهللا أندادا حيبوم كحبهمن يتخذ 
  1".فهي إمنا تتحقق باتباع أمره، واجتناب يه

مقصود العبادات اخلضوع هللا، والتوجه إليه، والتذلل بني يديه، واالنقياد  : "الشاطيبوقال 
حىت يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع اهللا،  ؛حتت حكمه، وعمارة القلب بذكره

  2".ومراقبا له غري غافل عنه، وأن يكون ساعيا يف مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته
وليعلم أن هذا املقصد أجلّ املقاصد وأعظمها وأمهها يف النظر األصويل املقاصدي حملل الفئة 

  .املدروسة من اخلطاب التشريعي
 

 :االبتالء .2
  4".عن اختيار على سبيل التعظيم حتقيقا لالبتالءأداء العبادة حيصل "  3:البزدوي قال

ز التكليف باحملال أيضا وجوبعض من ي ،الفهم شرط التكليف عند احملققني"  5:البابريتوقال 
فلو  ...بالتهيؤ لالمتثال وهو إمنا يكون ،بناء على أن فائدة التكليف االبتالء ؛تركوا أصلهم

  6".جاز انتفى فائدة التكليف

                                                             
 ).119ـ1/118( ،مدارج السالكني 1
 ).2/383( ،املوافقات 2

 ،الفقيه اإلمام الكبري مبا وراء النهر: "القرشيقال ، فخر اإلسالم ،أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني: البزدوي 3
وله ، ويعرف بأصول البزدوي" كرت الوصول : "اشتهر بكتابه يف األصول، " صاحب الطريقة على مذهب أيب حنيفة

، سري أعالم النبالء: الذهيب). 1/372(، اجلواهر املضية: القرشي: ينظر). هـ 482 - 400 (، كذلك تفسري ضخم
 ).205(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 603ـ18/602(
  ).4/242(، كشف األسرار: البخاري 4
5 الباببرع، وساد، وأفىت، ... عالمة املتأخرين وخامتة احملققني: "ابن قطلوبغاقال ، احلنفيحممد بن حممود بن أمحد  :يتر

 714 (، )حاشية على الكشاف ( ،)شرح ألفية ابن معطي (، )العناية يف شرح اهلداية : (من مصنفاته، "ودرس، وأفاد
). 277ـ276(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 6/1(، الدرر الكامنة: ابن حجر: تنظر ترمجته). هـ 786 -

 ).1/471(، حسن احملاضرة: السيوطي
مكتبة  ،ترحيب بن ربيعان الدوسري ، بن صاحل العمريضيف اهللا :ت ،الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب  6

  ).  1/447( ،)1426/2005(1ط ،)الرياض(الرشد ناشرون
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االبتالء إمنا يكون بإخراج املكلف عن دواعي نفسه؛ ليلج حتت كنف  وليعلم أن لب
وإمنا حتصيال خلري ، وال ابتغاء ملشقته، ال قصدا لتعنيته، العبودية واالستسالم والتسليم خلالقه

  .والراحة يف احلال واملآل، الدنيا واآلخرة
عن داعية هواه حىت  فشرعي من وضع الشريعة إخراج املكلاملقصد ال : "الشاطيبقال 

   1."يكون عبدا هللا اختيارا، كما هو عبد هللا اضطرارا
ومتام قصده ووفور شهوته؛ إذ ال ، بتلىوال تتحقق مصلحة االبتالء إال بكمال إدراك املُ، هذا

  2.من داعيات خرق رسومهو لْوال يستقيم ابتالء اخل، يصح ابتالء من ال يفهم االختبار
  

 :اجلزاء .3
M  s  r  q  p  o        n  :يقول تعاىل، وذلك بإثابة املطيعني وعقاب العاصني

x   w  v  u  ty          ¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z

  ¦  ¥L )٤: يونس.(  
: إبراهيم( M²  ±  °        ¯  ®  ¬³     ¹   ̧ ¶  µ  ´L   :وقال سبحانه

\  [  ^  _  `   M   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  :وقال، )٥١

  l  kL )٣١: النجم.(  
وأما اإلثابة ، ستوف فيه شروط االبتالءواجلزاء من الزم االبتالء؛ فال تصح معاقبة من مل ت

M3  2  1  0  /  .4             7  6   5  :قال عز وجل، ففضل اهللا واسع

8 L )3. )١٥٦ :األعراف   
 

                                                             
  ).2/289( ،املوافقات 1
بديع  :ابن الساعايت ).11/262( ،معامل الترتيل :البغوي ).1/362( ،صر األصليتاملخ :ابن احلاجب: ينظر 2

شفاء العليل  :ابن القيم. )4/242( ،كشف األسرار :البخاري ).5/2146( ،الكايف :السغنايف ).1/201( ،النظام
 :ابن أمري حاج ).304ـ2/289( ،املوافقات :الشاطيب ).248( ،يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل

 ).2/204( ،التقرير والتحبري
 ).2/215( ،نفسهاملرجع  :ابن أمري حاج: ينظر 3
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 :حتقيق مصاحل اخللق .4
M  \  [   Z  Y  X  W  V  U  :قال اهللا عز وجل    

   f  e  d  c  b  a          ̀ _  ^  ]

  gL )١٦ :املائدة.( 
 ،التكاليف كلها راجعة إىل مصاحل العباد يف دنياهم وأخراهم " 1:العز بن عبد السالمقال 

  2."واهللا غين عن عبادة الكل
كاملآكل واملشارب  ،واعلم أن مصاحل اآلخرة ال تتم إال مبعظم مصاحل الدنيا : "وقال

فلذلك انقسمت الشريعة إىل العبادات احملضة يف طلب املصاحل  ؛واملناكح وكثري من املنافع
األخروية، وإىل العبادات املتعلقة مبصاحل الدنيا واآلخرة، وإىل ما يغلب عليه مصاحل الدنيا 

ا يغلب عليه مصاحل األخرى كالصالة، وكذلك انقسمت املعامالت إىل ما كالزكاة، وإىل م
كالبياعات واإلجارات، وإىل ما يغلب عليه مصاحل اآلخرة  مصاحل الدنيا يغلب عليه

  3".كاإلجارة بالطاعات على الطاعات، وإىل ما جيتمع فيه املصلحتان
انتفاعه وأنه تعاىل يتعاىل عن  ،مثرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم : "ابن تيميةقال 

رهم فلم يأم ،وعليهم اكتسام وضرره ،بل هلم كسبهم ونفعه ،بكسبهم وتضرره باكتسام
ومل ينههم عما اهم عنه خبال منه  ،بل رمحة وإحسانا وتكرما ،مبا أمرهم به حاجة منه إليهم

  4".بل محية وحفظا وصيانة وعافية ،عليهم
                                                             

 : "السبكيقال ، أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي الدمشقي الشافعي :العز بن عبد السالم 1
القائم باألمر باملعروف والنهي  ،إمام عصره بال مدافعة ،سلطان العلماء ،شيخ اإلسالم واملسلمني وأحد األئمة األعالم

 ،مل ير مثل نفسه وال رأى من رآه مثله ،العارف مبقاصدها ،املطلع على حقائق الشريعة وغوامضها ،عن املنكر يف زمانه
قواعد  (، )حكاميف أدلة األ اإلملام : (من مصنفاته، "وقوة جنان وسالطة لسان ،وقياما يف احلق وشجاعة ،علما وورعا

طبقات : ابن كثري). 934ـ14/933(، تاريخ اإلسالم: الذهيب: ينظر). هـ 660 - 577 ( ،)األحكام
 ).254ـ8/209(، طبقات الشافعية الكربى: ابن السبكي). 875ـ873(، الشافعيني

 ).2/73( ،قواعد األحكام 2
  .)2/77( ،نفسهاملرجع  3
التحرير  :ابن عاشور ).304ـ2/289( ،املوافقات :الشاطيب: وانظر كذلك ).14/138( ،جمموع الفتاوى 4

 ).27/27( ،والتنوير
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ريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، إن الش : "ابن القيمقال 
 1".وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها

  .إجحاف حيف وال دون منلحق باحملل املناسب هلا حتقيق مصاحل الفئة أن ت متامومن 
  

  2.مقتضى التكليف: الفرع الثاين
      

  3".الطاعة واالمتثال ـالتكليف  ـمقتضاه : "الغزايلقال   
قد مر آنفا أن الشارع احلكيم ال يأمر بأفعال جوفاء ال يستحضر فيها صاحبها قصد الطاعة 

  :ويندرج حتت هذا املعىن، ونية االمتثال
M  h  :قال اهللا تعاىل 4،وال بد فيه من النية والقصد، العلم بقصد الطاعة يف التكاليف .1

  p  o  n   m  l  k  j  iL )٥: البينة.( 
  ن ـه غري متمكـولكن ،لـن الفعـن مـران قد يتمكـإن السك" 5:األبياريقال 

   

                                                             
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،حممد عبد السالم إبراهيم :ت، إعالم املوقعني عن رب العاملني 1
 ).3/11( ،)1411/1991(1ط
  .وهذه املقتضيات من لوازم مقاصد التكليف، اخلطابة بتوجيه ما يقتضيه التكليف من املعاين املقصود: أي 2

  ).1/67( ،املستصفى 3
وحكمة إجياب النية متييز العبادات عن العادات؛ لتبيني ما هللا عما ليس له، ومتييز مراتب العبادات يف  " :خليلقال  4

شرح املختصر الفرعي البن التوضيح يف ، "أنفسها؛ لتمييز مكافآت العبد على فعله، ويظهر قدر تعظيم العبد لربه
البوسنة و /ســــراييفو(مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، أمحد عبد الكرمي جنيب: ت، احلاجب
قصد الطاعة والتقرب إىل اهللا تعاىل يف إجياد النية : " ابن عابدينوقال ). 1/93(، )1429/2008(1ط، )اهلرسك

 ).1/105(، رد احملتار، "الفعل، ودخل فيه املنهيات
كان األبياري من  : "أبو املظفر احلافظقال ، نزيل اإلسنكدرية، املالكي، أبو احلسن، علي بن إمساعيل: األبياري 5

، )التحقيق والبيان: (من مصنفاته، "الفقه وأصوله وعلم الكالم ،بارعا يف علوم شىت ،العلماء األعالم وأئمة اإلسالم
، الديباج املذهب: ابن فرحون: ينظر). هـ618ـ557(، )واجلامعتكملة الكتاب اجلامع بني التبصرة (
 ).1/239(، شجرة النور الزكية: خملوف). 455ـ1/454(، حسن احملاضرة: السيوطي). 123ـ2/121(
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  1".من إيقاعه طاعة
أو ، ال أن تصدر منه عمال حلظ نفسه، فال بد للمكلف من قصد القربة يف أعماله

  2.مأمور ا فقطأو ألنه ، مراعاة للعوائد وتقليدا للمجتمع واآلباء
  

ال يفهم خطاب الشرع إال من يعرف " 3:ابن رشد احلفيدقال ، معرفة اهللا عز وجل .2
 4".وهذا الشرط مدركه العقل، وال يعرف الشارع إال من يعرف اهللا، الشارع

 

وهذا ال يتحقق إال مبعرفة ، ب الطاعةـالعلم باستحقاق اهللا عز وجل للعبادة وأنه واج .3
  وبه يستحضـر املكلـف احلـب والتعظيـم، وت جاللهـونعاهللا تعاىل بأمسائه 

   

                                                             
وهو مفقود يف  ،فهذا القصد هو املصحح لكون االمتثال طاعة" :ابن بدرانوقال  ).1/352( ،التحقيق والبيان 1

نزهة اخلاطر العاطر شرح  ،"ومن ال يفهم اخلطاب ال يتصور منه قصد مقتضاة، ألما ال يفهمانالصيب وانون؛ 
: الشاطيبوقال  ).1/113( ،)1412/1991(1ط ،)رأس اخليمة(مكتبة اهلدى ،)بريوت(دار احلديث ،روضة الناظر

قال ). 1/237(، "يف عنهموهي العلة يف رفع أحكام التكل، فجميع هؤالء ـ اانني والصبيان ـ ال قصد هلم"
وقصد ما يكلفونه ، وصحة تلقي التعبد والعلم به، خلروجهم ـ اانني والصبيان ـ عن العقل والتمييز: "الباقالين

  ).1/236(، التقريب واإلرشاد، "بعينه
). 2/341(، أصول السرخسي: السرخسي). 1/71(، الواضح: ابن عقيل). 1/135(، التلخيص: اجلويين: ينظر 2

: القرايف). 1/201(، بديع النظام: ابن الساعايت). 1/150(، اإلحكام: اآلمدي). 2/266(، احملصول: الرازي
). 3/81(، إعالم املوقعني: ابن القيم). 1/277(، األصول: ابن مفلح). 18(، البلبل: الطويف). 2/135(، الذخرية
، التحبري: املرداوي). 2/205(، التقرير والتحبري: ري حاجابن أم). 3/9(، )379ـ2/377(، املوافقات: الشاطيب

  ).1/92(، إرشاد الفحول: الشوكاين). 3/1178(
كان متقدما يف علوم  : "أبو عبد اهللا املراكشيقال ، قرطيب، أبو الوليدال، د  بن أمحد بن حممدحمم :ابن رشد احلفيد 3

، "منسوبا إىل الرباعة فيها وإدامة الفكر وتدقيق النظر يف معانيها، ذا حظ وافر من علوم اللسان العريب ،الفلسفة والطب
الكليات يف (، )فصل املقال يف بيان ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال (، )بداية اتهد واية املقتصد: (من تصانيفه

 :ت، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة :امللك املراكشيابن عبد : تنظر ترمجته). 595: (تويف سنة، )الطب
، سري أعالم النبالء: الذهيب ).33ـ4/22( ،)2012(1ط ،)بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،وآخرون إحسان عباس

 ).259ـ2/257(، الديباج املذهب: ابن فرحون). 310ـ21/307(
: اآلمدي ).1/11(، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 1/67(، املستصفى: الغزايل: وانظر ).51( ،الضروري 4

  ).1/201(، املرجع السابق: ابن الساعايت). 1/150(، املرجع السابق



135 
 

 1.ويقصد إيقاع العبادات اختيارا
 .العلم باقتضاء اخلطاب للثواب والعقاب األخروي؛ لتقع العبادات رغبة ورهبة .4

رغبة ورهبة فيما ، شرط كون االمتثال طاعة قصدها هللا سبحانه وتعاىل: "الطويفقال 
ومساه  2".فهذا القصد هو املصحح لكون االمتثال طاعة، عنده من الوعد والوعيد

    3).فهم اآلخرة: (الغزايل
  :عن فائدة وجوب التكليف 4ابن أمري حاجوجيمع كل هذه املعاين قول 

   5".األداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح "
  7".التقوى ـاملكلف  ـيعقل : "بأبلغ عبارة وأوجزها؛ فقال 6الشافعيوعرب عنها 

                                                             
، املرجع السابق: ابن الساعايت). 1/150(، املرجع السابق: اآلمدي). 28/193(، مفاتيح الغيب: الرازي: ينظر 1
حممد عبد الرحيم : ت، )حاشية الطييب على الكشاف( قناع الريب فتوح الغيب يف الكشف عن :الطييب). 1/201(

، املوافقات: الشاطيب). 15/37(، )1434/2013(1ط، جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي :الناشر، وآخرون
)2/383.(  
  ).1/180( ،شرح خمتصر الروضة 2
 ).1/201(، بديع النظام: ابن الساعايت). 1/150(، اإلحكام: اآلمدي :وانظر ).1/67( ،املستصفى 3
 : "السخاويقال ، احلليب احلنفي ،وبابن املوقّت حممد بن حممد بن حممد ، املعروف بابن أمري حاج :ابن أمري حاج 4

كان فاضال مفنالتحرير والتحبري(، )ذخرية القصر يف تفسري سورة والعصر : (من مصنفاته، " نا قوي النفسنا دي( ،
، )د ط(، )بريوت(دار مكتبة احلياة، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :السخاوي: انظر). هـ879ـ825(
، )د ط(، )بريوت(املكتبة العلمية، فليب حيت: ت، نظم العقيان يف أعيان األعيان :السيوطي). 211ـ9/210(
 ).9/490(، شذرات الذهب: ابن العماد). 162ـ161(
  ).2/214( ،التقرير والتحبري 5
بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن  إدريسحممد بن  :الشافعي 6

ما رأيت أعقل من ": أبو عبيدقال ، ثالث األئمة األعالم، إمام عصره ووحيد دهره، بن عبد مناف القرشي املطليب
االنتقاء يف فضائل الثالثة  :ابن عبد الرب: ترمجتهتنظر ). هـ204ـ150(، )الرسالة(، )األم: (من مصنفاته، "الشافعي

، أمحد صقر: ت، مناقب الشافعي: البيهقي). 119ـ65(، )د ط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، األئمة الفقهاء
ديوان  :ابن خلدون). 73ـ71(، طبقات الفقهاء: الشريازي). 1390/1970(1ط، )القاهرة(مكتبة دار التراث
، )بريوت(دار الفكر، خليل شحادة: ت، اريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرباملبتدأ واخلرب يف ت

 ).567ـ1/566(، )1408/1988(2ط
 ).56( ،الرسالة 7
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نعين بالوجوب الوجوب يف ، موجبات العقول الواجبة ديناالقول يف  : "وسيالدبقال 
فقد ذكرنا  ،ال وجوب األداء والتسليم إىل اهللا تعاىل ،الذمم حقاً هللا تعاىل بوقوعه علينا

ومعرفة اهللا ، معرفة نفسه بالعبودية: بات أربعةأن األداء ال جيب قبل الشرع، هذه الواج
ره ونواهيه ومعرفة العبيد لالبتالء إىل حني املوت بطاعة اهللا تعاىل على أوام، باأللوهية

ضرب نفع يعود إليهم بومعرفة الدنيا وما فيها للعبيد املبتلني ، للجزاء الوفاق خالدين
  1."منها

إن فقه هذه املعاين واستحضارها مفقود يف كثري من : فإن استشكل مستشكل وقال
  !وهم مكلفون إمجاعا؟، أكثرهم يف مل يكنإن ، العقالء
ة له من فهم هذه املعاين وقصدها؛ وهلذا مل يكن قاصر العقل ليس له اآللة املمكن: فيقال

، فإنه إن مل يدرك ما سبق فذلك لتقصريه وإمهاله، خبالف العاقل، حمال مناسبا للتكليف
  .وهو راجع يف اجلملة للمشي مع العوائد واالكتفاء بالتقليد

   

وإمتاما للفائدة ال بد من إظهار وجه احلكمة واملقصد الشرعي من توجه اخلطاب للصيب 
  .املميز واملعتوه ـ مباشرة أو بواسطة الويل ـ مع عدم إلزامهما مبقتضاه

يفهم خطاب الويل وخياف ضربه فصار أهال له، وال  ـ املميز ـ ألنه: " الغزايل يقول
  2".إذ ال يفهم اآلخرة ؛إذ ال يعرف الشارع وال خياف عقابه ؛يفهم خطاب الشارع

  :فمن املقاصد الشرعية يف توجه اخلطاب هلما ما يلي
حىت إذا ما بلغ الصيب ناسب إلزامه ، التدريب على التكليف؛ وذلك قصدا للتعويد عليه  -  أ

به وير عليهس ،3.تصور يف املعتوهوهذا ال ي 
  

                                                             
  ).1313ـ3/1312( ،القواطع يف أصول الفقه :السمعاين :وانظر ،)451( ،تقومي األدلة 1
  ).1/67(، املستصفى 2
 ،حممد أمحد السراج :ت ،التجريد :القدوري ).1/71( ،اإلحكام :ابن حزم ).1/238(، التقريب :الباقالين :ينظر 3

 ،مكتبة القاهرة ،املغين :ابن قدامة). 2/859( ،)1427/2006(2ط ،)القاهرة(دار السالم ،علي مجعة حممد ،السراج
 :عابدينابن  ).1/7( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/160( ،اإلاج :السبكيان ).1/441( ،)1388/1968(1ط

  ).1/638( ،رد احملتار
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 1".به اعتيادا وختلقا ـاملميز  ـ ؤمري: " ابن عابدينقال ، صبغا بأخالق املسلمنيأن ي  - ب
محاية؛   صلى اهللا عليه وسلممن النيب   ـأمر الصيب بالصالة  ـ وهذا"  2:اللخميقال 

ن  عليها وال يبلغ إال وقد ألفتها طباعه؛ مر أن ميرلئال يبلغ على التهاون بترك الصالة، فأُ
تنبيها هلم على األلوهية وانقيادا إىل الطاعات، وأن له معبودا سبحانه وتعاىل، وألن فيه 

  3".فال يأتيه البلوغ إال وقد خامر ذلك قلبه وطباعه
 4.هما يوم القيامةئإثابتهما وأوليا  - ت

  

كر سابقا من نقص زيادة على ما ذُ ـ والسبب يف عدم إلزامهما مبقتضى التكليف
  :يلي ما ـ 5عقلهما وقصد التخفيف

  6.رمحه اهللا من ضعف قصدمها ومعرفتهما باهللا عز وجل الغزايلما مر يف كالم 
 7.عدم الوقوف على العواقب وفهم اآلخرة 

                                                             
  ).1/638( ،)1/162( ،رد احملتار 1
كان أبو احلسن فقيها فاضال  : "القاضي عياضقال ، القريواين املالكي  بن حممد الربعي علي أبو احلسن :اللخمي 2

صاحب كتاب ، "وكان فقيه وقته ،دينا مفتيا متفننا، ذا حظ من األدب واحلديث، جيد النظر، حسن الفقه، جيد الفهم
: القاضي عياض: تنظر ترمجته). 478: (تويف سنة، وهو من األربعة األعالم الذين اعتمدهم خليل يف خمتصره، التبصرة

 ).2/104(، الديباج املذهب: ابن فرحون). 8/109(، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 8/109(، ترتيب املدارك
 ،)1432/2011(1ط ،)قطر(األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة  ،أمحد عبد الكرمي جنيب :ت ،التبصرة 3
 ،املبسوط :السرخسي ).1/71( ،اإلحكام :ابن حزم ).1/496( ،ابن خزمية يف الصحيح :وانظر ).1/391(
  ).2/313( ،احلاوي :املاوردي ).1/180(
  ).2/219( ،التقرير والتحبري :ابن أمري حاج ).267( ،شفاء العليل :ابن القيم :ينظر 4
عمن مل تكمل فيه أداة العلم والقدرة ختفيفا عنه وضبطا ملناط  تسقط الشريعة التكليفقد  " :ابن تيميةقال  5

كما رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم وإن كان له فهم ومتييز؛ لكن ذاك ألنه مل يتم  ،وإن كان تكليفه ممكنا ،التكليف
 ،فهمه؛ وألن العقل يظهر يف الناس شيئا فشيئا؛ وهم خيتلفون فيه، فلما كانت احلكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ

وكما ال  ،ملا فيه من املشقة ؛شيوكما ال جيب احلج إال على من ملك زادا وراحلة عند مجهور العلماء؛ مع إمكان امل
وكما تسقط الواجبات باملرض الذي خياف معه زيادة املرض  ،ختفيفا عليه ؛جيب الصوم على املسافر مع إمكانه منه

، علم املقاصد الشرعية: اخلادمي: وينظر كذلك، )10/345(، جمموع الفتاوى". وإن كان فعلها ممكنا ،وتأخر الربء
)109.(  
 ).98ـ1/97( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 6
  ).2/228( ،املرجع السابق :ابن أمري حاج ).7/38( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 7
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  ال يستقالن بأعباء التكليف؛ فإن التكليف يتضمن فعل املأمور وترك احملظور
  1.والصبا والعته مظنة الغباوة وضعف العقل والبدن، والصرب على املقدور

   

                                                             
مكتبة  ،)دمشق(دار ابن كثري ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين :ابن القيم ).، )6/432اية املطلب :اجلويين :ينظر 1

 ).29( ،)1409/1989(3ط ،)املدينة النبوية(دار التراث
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  ".متالزمة داون"العقل وأهلية فئة : املطلب اخلامس
     

وقد  ،قد مر سابقا إيراد كلمة العمر العقلي والعقل ونقص العقل واضطرابه كثريا       
فعليه كان لزاما حبث حقيقة العقل وحمله ، ذكرنا أن العقل شرط يف التكليف ومتام األهلية

ويف الشرع ، وأهل املنطق واألصول، عند الفالسفةوعالقته مبفهوم الذكاء والتعلم ، وآثاره
  1.وكذا يف علم النفس والطب املعاصرين، ولسان السلف وأهل اللغة

  

 .ماهية العقل :الفرع األول

 : العقل عند الفالسفة .1
      يلطيفة تتشابك مع  ـبسيط  2جوهر ـالعقل عند الفالسفة األوائل مادة  عد

وهو العقل املدبر ، ـ الالعقل الفع ـ الفلك األعلى كلي حل جزئياا مننفت، األشخاص
واملبادئ العقلية ، وجتتمع مادة اإلفاضة يف قوانني الفكر األساسي ـعلى زعمهم  ـللعامل 

                                                             
واألطباء، واملتكلمون  املنتحلني للعلوم، منهم الفالسفةاعلم أن هذه املسألة تكلم عليها أصناف من  " :املازري قال 1

  .والفقهاء
والعقل من أشرف  ،املوجودات وأسبااأما الفالسفة فهم قوم يزعمون أن املقصود من علمهم البحث على حقائق 

  .املوجودات احملدثات
فيفتقرون إىل معرفته على  ،ة األمراض، ومن أشدها مرض العقلوأما األطباء فإم يرون أن املقصود من علمهم معاجل

  .اجلملة
فيفتقرون يف معرفة  ،ر واالستدالل إال بعد حصول العقلواالستدالل، وال يتم النظ فإم أهل النظر ،وأما املتكلمون

  .مقصودهم إىل البحث عما ال قوام له إال به
وأما الفقهاء فمقصودهم معرفة أحكام التكليف، ومن شرط لزومها العقل، فيفتقرون إىل معرفة ما هو شرط يف 

  .مقصودهم
  ).83(، إيضاح احملصول، "فكل واحد من هؤالء له يف تفسري العقل ما يليق بصناعته

 :الغزايل :ينظر .ويقابله العرض ،كاألجسام واألرواح ،أو ما له وجود مستقل قائم بنفسه ،ما يقوم بذاته اجلوهر 2
عبد الرمحن حسن  ).317ـ313( ،)1961(ط ،)القاهرة(دار املعارف ،سليمان دنيا :ت ،معيار العلم يف فن املنطق

 ).328( ،)1414/1993(4ط ،)دمشق(القلم دار ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة :حبنكة امليداين
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بل يأخذ ، وال معونة من احلواس األخرى، الضرورية اليت حتصل لإلنسان بال شعور منه
1.إبصارها من نور الشمسال كما تأخذ العني اإلنسان من العقل الفع  

  2:والعقل عندهم أقسام ثالثة   

العقل (ويطلقون عليه ، االستعداد احملض إلدراك املعقوالتوهو  :ويليالعقل اهلَ  -  أ
 3).بالقوة

واستعداد النفس بذلك الكتساب النظريات ، هو العلم بالضرورياتو: العقل بامللكة  - ب
 .عند املتشرعني وهو مناط التكليف، منها

ملكة أو هو ، وهو مرحلة انتقالية بني العقل اهليويل وبني العقل املستفاد: بالفعلالعقل   - ت
 .استنباط النظريات من الضروريات

                                                             
 ،)القاهرة(دار املعارف، سليمان دنيا :ت، افت الفالسفة: الغزايل .)1/195( ،التقريب واإلرشاد :الباقالين :ينظر 1
 : كتاب الكتروين حممل من موقع ،النفسرسالة  :ابن رشد احلفيد ).268ـ252( ،)د ت(6ط

-pdf.net/book/3018-.html https://www.kutubاملازري ).21ـ18(، 02/10/2017: بتاريخ،   النفس-رسالة: 
 :ت، الكليات: أبو البقاء الكفوي). 121ـ1/115( ،البحر احمليط :الزركشي ).85ـ83( ،إيضاح احملصول
  ).619(، )د ط(، )بريوت(مؤسسة الرسالة، حممد املصري ،عدنان درويش

 ،نظرية العقل عند الفارايب :عبد احلكيم بن يوسف اخللفي ).25ـ22(، املرجع السابق :ابن رشد احلفيد :ينظر 2
 :حدودكتاب مصور حممل من موقع مؤمنون بال  ،من العقل إىل الوجود :منشور ضمن حبوث يف الفلسفة اإلسالمية

http://www.mominoun.com/articles/الوجود- إىل-العقل-من-اإلسالمية-الفلسفة-يف- حبوث-
 :السيد علي غيضان). 19ـ15(، )13/01/2017: (تاريخ االطالع(، )10/03/2015: (بتاريخ، 2567

 ،من العقل إىل الوجود :منشور ضمن حبوث يف الفلسفة اإلسالمية، العقل وممارسته األيديولوجية يف فلسفة ابن باجه
-حبوث /http://www.mominoun.com/articles:كتاب مصور حممل من موقع مؤمنون بال حدود

: تاريخ االطالع، )10/03/2015: (ريخبتا، 2567-الوجود-إىل-العقل-من-اإلسالمية-الفلسفة-يف
  .)58ـ48) (13/01/2017(

األوىل اخلالية يف حد ذاا من الصور  ؛ ألن النفس يف هذه املرتبة تشبه اهليوىلوىليسب إىل اهلَن " :اجلرجاينقال  3
 هبوش ن،طْالقُ هو: "قال الزبيدي ).152( ،)1403/1983(1ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،التعريفات ".كلها

وقال بعض أئمة اللغة ، "الثياب  ألنواع أصل القطن أن كماالصور  جلميع أصل يوىلاهلَ ألن به؛ العامل ينةط األوائل
  ).31/174(، )هـ ي ل: (مادة، تاج العروس: ينظر. اهليوىل لفظ يوناين بعىن األصل واملادة
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، حضر عنده النظريات اليت أدركها حبيث ال تغيب عنهستهو أن ي: العقل املستفاد  - ث
 .وهذا األخري مكتسب ويزيد بالتدريج، )حتصيل العلوم(ويقابله 

، لكل جزء وظيفة معينة، فقد جعل أفالطون العقل ثالثة أجزاء، أما من حيث الوظائف
وأضاف من جاء  ،ملكة االعتقادو ملكة املعرفةو، ملكة الفهموهذه الوظائف عبارة عن 

، كاختالف الشخصية من االتصاف بالغضب واخلجل وغريمها، بعده بعض امللكات
الفالسفة من مل يوافقه يف جعل العقل أجزاء ومن ، وملكة التذكر والتخيل والتفكري

  1.كاتلَبنظرية املَوتعرف ، بل اعتربه وحدة متنوعة نواحي النشاط، خمتلفة

فلم يعتنوا ببيان ماهية العقل وبنيته اعتنائهم ببحث وظائفه وكيفية ، أما الفالسفة احملدثون
العوامل املؤثرة يف لتصاغ كل أحباثهم على شكل نظريات حتاول تفسري ، انتظام قدراته
نظرية ، نظرية العوامل املتعددة، نيلَنظرية العام: (وأهم هاته النظريات، الفكر العقلي

امل2).نظرية العوامل الطائفية األولية، )الوصالت العصبية(اتين  
  

 :العقل عند العرب .2
على مه ظْالعني والقاف والالم أصل واحد منقاس مطرد، يدل ع : "ابن فارسقال     
من ذلك العقل، وهو احلابس عن ذميم القول  ،بسة يف الشيء أو ما يقارب احلبسةح

  3".والفعل

                                                             
 ،حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة: البريوين). 28ـ25( ،النفسرسالة  :ابن رشد احلفيد :ينظر 1

 ،املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية بغية :ابن تيمية). 24(، )1403(2ط، )بريوت(الكتب دار عامل
وجيه  إبراهيم ).283ـ255( ،)1415/1995(3ط ،)املدينة املنورة(مكتبة العلوم واحلكم ،موسى الدويش :ت

). 21ـ19( ،نظرية العقل عند الفارايب :عبد احلكيم بن يوسف اخللفي ).83ـ81( ،القدرات العقلية :حممود
  .)61ـ58( ،العقل وممارسته األيديولوجية يف فلسفة ابن باجه :السيد علي غيضان

 ،)1/53( ،)1/14( ،)د ت(5ط ،)القاهرة(املعارفدار  ،تاريخ الفلسفة احلديثة :يوسف بطرس كرم: ينظر 2
 ).102ـ85( ،السابقاملرجع  :إبراهيم وجيه حممود ).1/92(
  ).73ـ4/69( ،)ع ق ل( :مادة، مقاييس اللغة 3
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ل الدواء قْوع ،قالواالستمساك، كعقل البعري بالعاإلمساك  أصل العقل: " الراغبوقال 
 ،عاقلل، ومجعه مقعم: كفه، ومنه قيل للحصن املرأة شعرها، وعقل لسانه تلَقَوع البطن،
 ل اإلبل بفناء ويلّعقأصله أن ت: أعطيت ديته، وقيل :املقتول تلْقَع: ار عقل البعري قيلوباعتب

مي امللتزمون ال، وسقْمث مسيت الدية بأي شيء كان ع، قل الدم أن يسفكبل بع: الدم، وقيل
  1".له عاقلة

 أو كان، قبيح األفعالعن أو انزجر  ،إذا عرف ما كان جيهله، ل يعقل عقْالتقول العرب عقَ
  2.هىجر والنواحل بجا واللُّاحل: العقل :وتقول، هحسن الفهم وافر

، العلم والفهم وحسن السلوكوعلى ، على القوة املهيأةفيتلخص أن العرب تطلق العقل 
عن ببيان ومل ت، ل يف كالمها على املفاهيم الفلسفيةعومل ت 3يديبِالزوالعرب كما يذكر 

   4.العقلماهية 
  

  :العقل يف لسان الشرع .3
وأغلب استعماهلا ، وردت كلمة العقل يف القرآن الكرمي تسعا وأربعني مرة      
قوة العقل اليت تعني النفس املميزة على نصر العدل وعلى إيثار ما دلت عليه صحة :"مبعىن
وذه  ،وعلى إظهار باللسان وحركات اجلسم فعال ،وعلى اعتقاد ذلك علما ،الفهم

                                                             
  ).579ـ577(  ،)ع ق ل( :مادة، املفردات 1
 ،)ع ق ل( :مادة، اجلمهرة :ابن دريد ).1772ـ5/1769( ،)ع ق ل( :مادة ،الصحاح :اجلوهري: ينظر 2
  ).252ـ1/250( ،املخصص :ابن سيده). 941ـ2/939(

3 نزيل مصر، احلسيين حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق ـ بفتح الزاي ـ السيد مرتضى الزبيدي: بيديالز ،
اإلمام الفاضل واهلمام الكامل، قال صاحب عجائب اآلثار يف ترمجة هذا السيد املعدود من  : "عبد الرزاق البيطارقال 

هو علم األعالم، والساحر الالعب باألفهام، الذي جاب يف اللغة واحلديث كل فج، وخاض من العلم كل " :األخيار
لة النسابة العالمة، الفقيه احملدث اللغوي اوالرح ،العمدة الفهامة ...جل، املذلل له سبل الكالم الشاهد له الورق واألقالم

 1732/هـ  1205 - 1145( ،)تاج العروس (، )شرح اإلحياء : (من مؤلفاته، "النحوي األصويل، الناظم الناثر
  ).7/70(، األعالم: الزركلي). 1516ـ1492(، حلية البشر: البيطار: ينظر. )م 1790 -
  ).40ـ30/18( ،)ع ق ل( :مادة، تاج العروس :الزبيدي :ينظر 4
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وعلى  ،ود عن احلقة لطاعته على كراهية احلَقَالقوة اليت هي العقل تتأيد النفس املوفَّ
  1".رفض ما قاد إليه اجلهل والشهوة والغضب

العقل يقال للقوة املتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده  : "الراغبقال 
M  z  y  x  :بقولههو املعين  وهذا العقل... اإلنسان بتلك القوة عقل

{L )فإشارة إىل  ،وكل موضع ذم اهللا فيه الكفار بعدم العقل ،)٤٣: العنكبوت
  MD  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9E  :الثاين دون األول، حنو

   K  J  I  H  G  FL )2". )١٧١: البقرة  
البصرية والعمل واحلاصل أن أغلب إطالقات القرآن للفظ العقل ومشتقاته جاءت مبعىن 

 ،)١٠: امللك( M  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L  :قال تعاىل 3،بالعلم
  ).١٠٠: يونس( M  V  U  T  S       R  QL  :وقال عز وجل

´  M  ¶  µ :وذلك مثل قوله تعاىل، الفهم علىوورد إطالق العقل يف القرآن 

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸

  È  ÇL )٧٥: البقرة.(  

   

                                                             
  ).5ـ1/4(، اإلحكام: ابن حزم 1
  .)579ـ577(  ،املفردات 2
وهو احلاكم الذي ال يعزل وال يبدل، وشاهد الشرع وهو الشاهد املزكى  ،قد تناطق قاضي العقل " :الغزايلقال  3

املعدل، بأن الدنيا دار غرور ال دار سرور، ومطية عمل ال مطية كسل، ومرتل عبور ال مترته حبور، وحمل جتارة ال 
 ).1/3(، املستصفى". ورحبها الفوز يوم تقوم الساعة ،مسكن عمارة، ومتجر بضاعتها الطاعة
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والعرب إمنا مست الفهم عقال؛ ألن ما فهمته فقد قيدته بعقلك " 1:احملاسيبقال 
  2".وضبطته

فلعلها مل ترد إال يف قوله ، املهيأة القتناص العلوم واملعارفوأما إطالق العقل مبعىن القوة 
]  \     [ ̂   _ ̀   MY  X  W  V  U  TZ     b    a  :عز وجل

   cL )٤٣: الزمر.(  
ال ميلكون شيئا من  أتتخذوم شفعاء وإن كانوا( :قل هلم يا حممد " :القرطيبقال 

  3".ألا مجادات ؛)وال يعقلون الشفاعة
ال يف كتاب ، فلم يرد ذا املعىن مطلقا، إطالق العقل على اآللة اليت ا يكون العقلوأما 

 خلَق لَما «: أنه قال صلى اهللا عليه وسلمروى عن النيب غري أنه ي، وال يف سنة صحيحة
الَى اللَّهعق تقَالَ لَالع لَه :)قُم(، فَقَام، قَالَ ثُم لَه :)بِرأَد( ربفَأَد، قَالَ ثُم لَه :)لَ )أَقْبِلفَأَقْب، 
قَالَ ثُم لَه :)داقْع( دفَقَالَ ،فَقَع زلَّ عجو :)ام لَقْتلْقًا خا خريخ كنلَا ،مو مأَكْر كنم، 
 وإِياك أُعرف وبِك أُعز وبِك ،أُعطي وبِك آخذُ بِك ،منك أَحسن ولَا ،منك أَفْضلَ ولَا

باتأُع، بِك ابالثَّو كلَيعو قَاب4.» الْع  

                                                             
وعلوم  ،من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر: " لميالسقال ، البغدادياحلارث بن أسد أبو عبد اهللا  :اسيباحمل 1

الرد على املخالفني ويف أصول الديانات، و وللحارث كتب كثرية يف الزهد " :اخلطيبوقال  ،"املعامالت واإلشارات
: تويف سنة، )الرعاية(، )رسالة املسترشدين : (منها" والرافضة وغريمها، وكتبه كثرية الفوائد، مجة املنافع من املعتزلة

، )بريوت(دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا :ت، طبقات الصوفية: السلمي: تنظر ترمجته). 243(
، سري أعالم النبالء: هيبالذ). 110ـ9/104(، تاريخ بغداد: اخلطيب). 63ـ58(، )1419/1998(1ط
 ).112ـ12/110(
، )1398(2ط، )بريوت(دار الفكر، دار الكندي، حسني القوتلي: ت، ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه 2
)9.(  
دار ، فتح القدير: الشوكاين). 26/456(، مفاتيح الغيب: الرازي: وينظر). 15/264(، اجلامع ألحكام القرآن 3

 ).4/535(، )1414(1ط، )دمشق(ابن كثري
باب العقل خري خلق  ،من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) العقل وفضله(رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب  :موضوع 4
وابن عدي  ).2/765( ،)1037( :حديث ،نوادر األصولواحلكيم الترمذي يف  ).31( ،)15، 14( :حديث ،اهللا
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خربا صحيحا يف  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـلست أحفظ عن النيب " 1:ابن حبانقال 
  2".العقل
  3".يثبت شيءويت يف العقول أحاديث كثرية ليس فيها ر : "ابن اجلوزيوقال 
  4".أحاديث العقل كلها كذب : "ابن القيموقال 
يراد به القوة اليت ا  ،القْل عل يعقيف لغة املسلمني مصدر عقَوالعقل  : "ابن تيميةوقال 
فال ميكن  ،ال يراد ا قط يف لغة جوهر قائم بنفسه ،حتصل بذلك وعلوم وأعمال ،يعقل

  5".أن يراد هذا املعىن بلفظ العقل

                                                                                                                                                                                   
فصل يف  ،شعب اإلميانوالبيهقي يف  ).2/235( ،)1845( :حديث ،األوسطوالطرباين يف  ).7/120( ،الكامليف 

  ).6/349(، )4314ـ4313: (حديث، فضل العقل الذي هو من النعم العظام اليت كرم اهللا ا عباده
والعقيلي يف ). 7/190(، )7241: (حديث، من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه األوسطوأخرجه الطرباين يف 

). 259(، )1868: (حديث، من قول احلسن البصري الزهدورواه اإلمام أمحد يف ). 3/175(، الضعفاء الكبري
واحلديث حكم بوضعه اإلمام أمحد والعقيلي وابن حبان وابن ). 6/348(، )4312: (حديث، والبيهقي يف الشعب

دار ، دوض اهللا بن حممطارق بن ع :ت، املنتخب من علل اخلالل :ابن قدامة: ينظر، وحكي اتفاقا، اجلوزي وغريهم
: ابن حجر). 41ـ5/40(، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: ابن تيمية). 87(، )د ط(، )األردن/عمان(الراية

 ).6/289( ،)1379(1ط ،)بريوت(دار املعرفة ،حمب الدين اخلطيب :ت ،شرح صحيح البخاري فتح الباري
دار الكتاب ، حممد عثمان اخلشت :ت، األحاديث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من  :السخاوي

  ).199(، )233: (حديث، )1405/1985(1ط، )بريوت(العريب
 ...احلافظ العالمة صاحب التصانيف : "الصفديقال ، أبو حامت التميمي البسيت، حممد بن حبان بن أمحد :ابن حبان 1

معرفة  (، )األنواع والتقاسيم: (من تصانيفه، " عاملا بالطب والنجوم وفنون العلم ،وكان من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار
: ابن كثري). 254ـ52/249(، تاريخ دمشق: ابن عساكر: ينظر). 354: (تويف سنة، )معرفة الثقات(، )اروحني

 ).346ـ2/236(، الوايف بالوفيات: الصفدي). 291ـ290(، طبقات الشافعيني
  ).16(، )د ت(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممد حميي الدين عبد احلميد: ت، ونزهة الفضالءروضة العقالء  2
  ).1/174(، )1388/1968(1ط، )املدينة املنورة(املكتبة السلفية، عبد الرمحن حممد عثمان: ت، املوضوعات 3
، )حلب(ت اإلسالميةمكتبة املطبوعا، عبد الفتاح أبو غدة: ت، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف 4
  ).66(، )1390/1970(1ط
، ماهية العقل: احملاسيب). 283ـ255(، بغية املرتاد). 11/230: (وانظر كذلك، )1/244(، جمموع الفتاوى 5
، املصدر السابق: ابن حبان). 43ـ42(، )د ت(1ط، )مصر(مكتبة القرآن، العقل وفضله: ابن أيب الدنيا). 10(
 : كتاب حممل من موقع الكتاب اإلسالمي، العقل واهلوى :احلكيم الترمذي). 17ـ16(
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وليعلم أن ضبط احلقائق الشرعية ومتييزها عن محدث اإلطالقات كفيل بتوضيح 
  . الغموض ورفع اللَبس

  

 :العقل عند املتشرعني .4
      العقل عند املسلمني ومجهور العقالء عقائم بالعاقل ليس باجلوهر ) صفة(ض ر

  :إال أم اختلفوا يف تفسريه على قولني 1،املستقل بنفسه
 :فقالوا، واختلفوا يف التعبري عنها، يف اإلنسان يتأتى ا درك العلومالعقل قوة   -  أ

  غريزةالعقل. 
ال  ،عرف إال بفعاله يف القلب واجلوارحفهو غريزة ال ي ،غريزة وضعها " :احملاسيبقال 

وال  ،ال يقدر أن يصفه جبسمية، يقدر أحد أن يصفه يف نفسه وال يف غريه بغري أفعاله
 2،"عرف إال بأفعالهوال ي ،وال لون ،ةسجوال م ،وال شم ،ال طعمو ،وال بعرض ،بطول

صفة : "فقال، واختاره إمام احلرمني، سب هذا القول لإلمام أمحد ومجع من السلفون
ومقدماا من الضروريات اليت هي مستند ، إذا ثبتت تأتى ا التوصل إىل العلوم النظرية

  3".النظريات
  نورالعقل: 

كالشهاب ، عبارة عن نور يف الصدر به يبصر القلب إذا نظر يف احلجج: "وسيالدبقال 
  4.وعلى هذا التعريف عامة احلنفية، "للعني

                                                                                                                                                                                   
walhwa.html-http://www.islamicbook.ws/adab/alaql.  موافق للمطبوع غري(، 12/07/2017:بتاريخ( ،

  ).1/121(، احمليط البحر: الزركشي). 01(
 الكتب دار ،الروح: ابن القيم: وانظر خالف هذا الرأي ).9/286( ،جمموع الفتاوى :ابن تيمية :ينظر 1

 ).وما بعدها206( ،)دط( ،)بريوت(العلمية
 ).2ـ1(، ماهية العقل 2
  ).1/19(، الربهان 3
الكايف شرح : السغنايف). 347ـ1/346(، أصول السرخسي: السرخسي). 465(، تقومي األدلة: الدبوسي: ينظر 4

تيسري : أمري بادشاه). 1/315(، فصول البدائع يف أصول الشرائع: الفناري). 3/1271(، أصول البزدوي
  ).2/245(،التحرير
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  آلةالعقل: 
بالعقول اليت...  : "وقال رمحه اهللا يف الرسالة، سب هذا القول لإلمام الشافعينب كَّ ر

  1".وأضدادها فيهم، املميزة بني األشياء

فمنهم من جعل  :واختلفوا ،وهذا الذي عليه مجهور املتكلمني، العلوم العقل جمموعة من  - ب
 2،عزى أليب احلسنوهذا القول ي، فتقول علمت الشيء وعقلته، العقل نفس العلم

دائرته ليتعني يف بعض العلوم  الباقالينق وضي، واختار أغلبهم حصره يف العلوم الضرورية
  4.وتبعه مجع 3،وذلك جلهل بعض العقالء ببعضها، الضرورية

                                                             
 :الفراء ).1/12( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد). 8ـ1( ،ماهية العقل :احملاسيب :وينظر كذلك ).21:ص( 1

محزة عبد  :ت ،صولة العقل على اهلوى :ابن اجلوزي ).91ـ83( ،إيضاح احملصول :املازري ).88ـ1/83( ،العدة
العقل غريزة كأمنا ا نور يقذف يف " :قال ،)26ـ25( ،)1433/2012(1ط ،)بريوت(دار ابن حزم ،الكرمي محاد

وذلك النور  ،ويتلمح عواقب األمور ،ويعلم ا جواز اجلائزات واستحالة املستحيالت ،فيستعد إلدراك األشياء ،القلب
 :الوطواط ).283ـ255( ،بغية املرتاد :ابن تيمية ".مث هو يقوى بالتجارب ،وحمله القلب وقيل الدماغ ،يقل ويكثر

 ،)بريوت(لعلميةدار الكتب ا ،إبراهيم مشس الدين :ت ،غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة
أسىن  :زكريا األنصاري ).121ـ1/115( ،البحر احمليط :الزركشي ).109ـ108( ،)1429/2008(1ط

 ).1/28( ،مع حاشية الدسوقي الشرح الكبري :الدردير ).1/55( ،املطالب
اليماين البصري مث ، من ذرية الصحايب اجلليل أيب موسى علي بن إمساعيل بن إسحاقأبو احلسن : األشعري 2

وأليب احلسن ذكاء مفرط،  ...وكان عجبا يف الذكاء، وقوة الفهم ...العالمة، إمام املتكلمني : "الذهيبقال ، البغدادي
يف األصول رأيت أليب احلسن أربعة تواليف  ...وتبحر يف العلم، وله أشياء حسنة، وتصانيف مجة تقضي له بسعة العلم

: تويف سنة، )اإلبانة(، )اللمع يف الرد على أهل البدع: (من تصانيفه، "يذكر فيها قواعد مذهب السلف يف الصفات
). 286ـ3/284(، وفيات األعيان: ابن خلكان). 13/260(، تاريخ بغداد: اخلطيب: تنظر ترمجته). 324(

 ).114ـ1/113(، طبقات الشافعية :ابن قاضي شهبة). 90ـ15/85(، سري أعالم النبالء: الذهيب
  .سيأيت عد العلوم الضرورية للعقل 3
). 348ـ1/347( ،أصول السرخسي). 1/19(، التلخيص: اجلويين). 1/195(، التقريب: الباقالين: ينظر 4

). 1/12(، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 23(، احملصول: ابن العريب). 91ـ83(، إيضاح احملصول: املازري
 ).287ـ9/286(، جمموع الفتاوى ).283ـ255( ،بغية املرتاد :ابن تيمية ).17/73(، اجلامع: القرطيب

التعريفات : الربكيت ).121ـ1/115( ،البحر احمليط :الزركشي ).109ـ108(، غرر اخلصائص :الوطواط
  ).150ـ149(، الفقهية
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كالمها صحيح؛ فإن العقل يف القلب مثل : " ـبعد عرض القولني  ـ ابن تيميةقال 
ويراد به القوة اليت جعلها اهللا يف العني حيصل ا ، يراد به اإلدراك تارة، البصر يف العني

  2.د سبقه الراغب األصبهاين يف تصحيح املذهبنيوق 1".اإلدراك 
، فهو ضرب من العلوم الضرورية حمله القلب : وأما العقل " 3:اخلطيب البغداديقال 
هو قوة : وقيل، مرتلته من القلوب مرتلة البصر من العيون ، إنه نور وبصرية : وقيل

: وقيل، هو العلم الذي ميتنع به من فعل القبيح : وقيل، يفصل ا بني حقائق املعلومات 
  4".رات كله متقاربواملعىن يف هذه العبا، هو ما حسن معه التكليف 

  .وبه يعلم أن خالف أهل الشرع يف ماهية العقل وحده ال أثر له يف حتقيق املناط يف حبثنا
  

  5:العقل عند علماء النفس واالجتماع .5
        يموعة الكلية من  :"ر علماء النفس واالجتماع عن العقل بالذكاء؛ إذ هوعبا

ف نفسه كيِّوأن ي، الفرد حلل املشكالت باستبصارالسلوكيات املعرفية اليت تعكس طاقة 
والقدرات العقلية  6،"وأن يستفيد من خربته ،وأن يفكر جتريديا ،للمواقف اجلديدة

  .عندهم ال خترج عن هذا
                                                             

 ).2/161(، االستقامة 1
  ).579ـ1/577(، املفردات 2
الفقيه احلافظ أحد األئمة  : "ابن عساكرقال ، احملدث الشافعي، بن ثابت أمحد بن علي :اخلطيب البغدادي 3

 (، )تاريخ بغداد : (من تصانيفه، "ومن ختم به ديوان احملدثني ،واحلفاظ املربزين ،واملصنفني املكثرين ،املشهورين
له مما  هيئوما  ،ومن نظر فيها عرف قدر الرجل : "ن كتبهع ابن اجلوزيقال ، )اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع

، املنتظم: ابن اجلوزي: تنظر ترمجته). هـ 463 - 392(، "مل يهيأ ملن كان أحفظ منه كالدارقطين وغريه
، معجم األدباء: ياقوت احلموي). 41ـ5/31(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 135ـ16/129(
 ).34ـ16/27(، والنهايةالبداية : ابن كثري). 396ـ1/384(
  ).2/37(، )1417/1996(1ط، )الدمام(دار ابن اجلوزي، عادل بن يوسف العزازي: ت، الفقيه واملتفقه 4
والسبب أن الفالسفة  ،مع سبق مجع كالمهم يف فرع خاص ،قد يستشكل إيراد مذاهب الفالسفة احملدثني هنا 5

بل أصبح مرتبطا مبجال  ،النظريات اجلدلية اردة كسالف الزمنالغربيني أو احملدثني مل تعد عنايتهم مقصورة على 
لذا يصعب التفرقة بأخرة بني  ،وغري ذلك فصاروا فالسفة نفسانيني أو فالسفة أطباء ،تطبيقي كالطب أو النفس

  .الفيلسوف والنفسي والطبيب وحنو ذلك
  ).59(، عجم علم النفسم: فاخر عاقل :وينظر ).189(، التخلف العقلي: حممد حمروس الشناوي 6
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لقد كان موضوع اختبارات الذكاء وما يزال : " عطوف حممود ياسنيقال الدكتور 
وهو ال خيلو من طرافة ، يف علم النفس املعاصرواحدا من أبرز املوضوعات النقدية العاملية 

وقد انقسم العلماء ، ولكنه يف الوقت ذاته موضوع شائك صعب ومعقد عميق، ومتعة
  :ويعود معظمهم إىل اجتاهني رئيسيني، فيه بني معارض ومتعصب

 االجتاه القياسي الذي يستخدم اإلحصاء واملخترب والتجريب. 
 ا االجتاه اإلكلينيكي الذي يستفيد ولكنه يراها حمدودة ، من مثار القياس ويتسلح

 1".ويرى أن تقييم اإلنسان يستلزم الشمول واإلحاطة والفهم، وعاجزة وقاصرة

وميكن إرجاع االضطراب يف مفهوم العقل كما يقول أهل الشأن إىل االختالف يف زوايا 
فليس هو ، ويةكما يرجع ذلك لطبيعة العقل املعقدة واملعن، النظر ومنطلقات البحث

وهذه ، أضف إىل ذلك أنه متعدد الوظائف، باملادة احملسوسة اليت يسهل عزهلا ودراستها
فحل مشكلة رياضية مثال حيتاج باإلضافة إىل ، األخرى مرتبطة بعوامل أخرى غري الذكاء

  2.وهكذا، الذكاء اإلحاطة بعلوم أخر

  3:وفيما يلي ذكر ألهم االجتاهات يف تفسري الذكاء
الذي يعترب الذكاء قدرة عقلية عامة تتمثل يف النشاط العقلي املعريف  :االجتاه العام  -  أ

القدرة على توجيه الفكر يف أو  ،القدرة على الفهم السليمفهو ، مبظاهره املختلفة
 .والقدرة على الفهم واالبتكار والنقد الذايت ،اجتاه معني واالستمرار فيه

                                                             
  ).29( ،اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بني التطرف واالعتدال 1
عبد الرمحن قال  ).85( ،اختبارات الذكاء والشخصية: امطانيوس ).103( ،القدرات العقلية :إبراهيم وجيه :ينظر 2

وخاضع لكثري من العوامل  ،متعدد األبعاد ،أقل ما ميكن القول حبقه ـ العقل ـ أنه معقد التركيب" :الطريري
دار الكتاب  ،اختبارات القدرات العقلية ،"أو يف فعاليته ونشاطه ،سواء يف منوه وتطوره ،واملتغريات

وهذا يؤكد كالم العلماء يف أن حكمة الشرع اقتضت ربط  ).15( ،)1420/1999(1ط ،)اإلمارات/العني(اجلامعي
  .التكليف بعالمة ظاهرة منضبطة

املرجع  :إبراهيم وجيه ).46ـ45( ،املرجع السابق :عطوف ).91ـ86( ،السابقاملرجع  :امطانيوس :ينظر 3
  ).115ـ109( ،السابق
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قدرة الفرد على التكيف : ويعرفه أصحاب هذا االجتاه بأنه: اجتاه التوافق مع البيئة  - ب
 .بنجاح فيما يستجد يف احلياة من عالقات

 .االستعداد للتفكري االستقاليل االبتكاري اإلنتاجي :أي :اجتاه القدرة على التفكري  - ت
 .القدرة على اكتساب اخلربات والنجاح الدراسيوهو : اجتاه القدرة على التعلم  - ث
جمموعة القدرات املطلوبة يف حل : ويعرف بأنه: على حل املشكالت اجتاه القدرة  - ج

 .املشكالت
طاقة : ويعرف الذكاء على هذا االجتاه بأنه، وهو مجع لكل ما سبق :االجتاه الشمويل  - ح

 .والتفاعل املثمر مع احمليط ،والتفكري عقالنيا ،الفرد الكلية على العمل بصورة هادفة
  

 :العقل من املنظور الطيب .6

     عد العامل الرئيس يف نشاط كثري من توصل العلم احلديث إىل أن القشرة املخية ت
  .داخل القشرة ال يزال غامضا املفصلة إال أن طريقة العمل، الوظائف العقلية

، أجزاء حمددة لعدة وظائف: وهي، األوىل تدعى بامللتزمة :وهذه القشرة مقسمة منطقتني
: وهي،  وأما الثانية فهي املنطقة غري امللتزمة، كالسمع والبصر والذوق واحلركة وحنوها

وقد أثبتت الدراسات أن املنطقة ، تشمل قدرات التأمل والتفكري والذاكرة واالتصال اللغوي
وهي لدى ، كبرية جدا مقارنة مع احليوان، سانغري امللتزمة يف القشرة املخية لدى اإلن

  1.وهكذا، احليوانات الذكية أكرب من اليت عند مثيالا غري الذكية

                                                             
 ،الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم :حممد زياد محدان ).108ـ105( ،القدرات العقلية :إبراهيم وجيه: ينظر 1
  ).28ـ24( ،)10ـ9(

 هي احلواس درك اية : "قال احملبويب، أصل هذه النظرية بنقل نقل واحد يدل على ذلكمن اجلدير التنبيه على قدم 
 يف ارتسامه وايته اخلمس، احلواس إحدى يف احملسوسات ارتسام احلواس درك بداية أن فاعلم، العقلي اإلدراك بداية

 صور فيه يرتسم الذي وهو ،الدماغ مقدم يف املشترك احلس: مخس الباطنة احلواس أن واملشهور، الباطنة احلواس
 ،احلافظة بعده مث، اجلزئية املعاين فيه يرتسم الدماغ مؤخر يف الوهم مث، املشترك احلس خزانة وهو اخليال مث، احملسوسات

 تركيبا، بينها وتركب فيها، وتتصرف الطرفني من املدركات تأخذ الدماغ وسط يف املفكرة مث، الوهم خزانة وهي
 تصرف بداية فهذا، علوما املفكرة من اإلنسانية النفس انتزع هذا مت فإذا، احلواس إدراك اية فهذا، أيضا خميلة وتسمى
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  1.صورة للقشرة املخية تبني مناطق اإلدراك األساسية: 21الشكل رقم           

  

تتواجد معا  2اإلدراك والذكاء والتعلم هي مفاهيم فيسيونفسية: "حممد زياد محدانقال 
فالدماغ وعاء فيسيولوجي ، ويتمم بعضها بعضا، يف حيز رخوي واحد هو الدماغ

ويف الواقع ال ميكننا تصور ، واإلدراك بدوره مقرر فيسيونفسي للذكاء والتعلم، لإلدراك
مهما كانت بالطبع صيغها ، وال إدراك بدون ذكاء أو تعلم، الدماغ بدون إدراك

  3".ودرجاا

وبني وظائف الدماغ يف املعادالت ، العالقة بني اإلدراك والذكاء والتعلم وميكن تلخيص
  :اآلتية

                                                                                                                                                                                   
، شرح التلويح على التوضيح، "تعاىل اهللا عند والعلم ذكرنا، كما مراتب أربع وله العقل، إشراق بواسطة النفس

  ).316ـ2/315(
  ).156: (وانظر هذا البحث عند األقدمني يف هامش ).11( ،والتعلمالدماغ واإلدراك والذكاء : حممد زياد 1
  .عضوية نفسية يف آن واحد: فيسيونفسية 2
  ).35( ،نفسهاملرجع  3
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.  

اإلدراك والذكاء والتعلم للمعادالت املوضحة للعالقة بني صورة : 22 الشكل رقم
  1.والدماغ

  

  .منو العقل وحمله :الثاينالفرع 

 :منو العقل .1

فذهب مجع لتفاوت العقل بني ، اإلسالم يف منو العقل على مذهبني علماءاختلف      
وذهب آخرون إىل أن العقل كلية واحدة مشتركة ال تقبل ، وأنه ينمو ويزيد، العقالء

                                                             
  ).37ـ36( ،الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم: حممد زياد 1
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، نسب هذا القول للمعتزلة واألشاعرةوي، التفاوت؛ بناء على أن العقل جمموعة علوم ضرورية
  1.ويف النسبة نظر

وأن الكل متفقون على أن  2،أن اخلالف لفظي ـعلى ما اختاره مجع من احملققني  ـواحلق 
وهذا الختالف املقصود من العقل ، ومنه ما يقبل األمرين، من العقل ما ال ينمو وال يتفاوت

  .حال اإلطالق
وقد  ،والعقل املولود متناهي احلدود، وعقل التجارب ال يوقف منه على حد "3:اجلاحظقال 

ال يبلغان غاية الكمال إال مبعاونة  أن العقل املطبوع والكرم الغريزيت احلكماء على اجتمع
وذلك أن العقل الغريزي  ؛العقل املكتسب، ومثلوا ذلك بالنار واحلطب، واملصباح والدهن

  4".آلة واملكتسب مادة
                                                             

 ).99ـ1/94( ،العدة :الفراء ).1/197( ،التقريب :الباقالين ).43( ،العقل وفضله :ابن أيب الدنيا :ينظر 1
إيضاح  :املازري ).1/441( ،املغين :ابن قدامة ).1/67( ،املستصفى :الغزايل ).57ـ1/53( ،التمهيد :الكلوذاين
جمموع  :ابن تيمية ).26ـ25( ،صولة العقل على اهلوى). 26( ،أخبار احلمقى :ابن اجلوزي ).71( ،احملصول
وحاشية  الدردير ).1/122( ،البحر احمليط :الزركشي ).291( ،حتفة املودود :ابن القيم ).10/345( ،الفتاوى

 ).1/28( ،الدسوقي
الذي هو عنده بعض العلوم  ،يدل عليه أن الباقالين صرح بنفي النمو والتفاوت ملا تكلم عن العقل الغريزي 2

ملا بيناه من ماهية  ؛وال يصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل وأوفر وأرجح من عقل " :قال ،الضرورية
قال ، بينما صرح بزيادة العقل عند تكلمه عن العقل الذي يكتسبه الصيب بعد بلوغه). 1/197(، التقريب، "العقل

، "وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل ،إن عدم بلوغه دليل على قلة عقله :قال القاضي أبو بكر : "السبكي
 ).237ـ1/236(، يف التقريب وانظر كالم أيب بكر، )1/159(، اإلاج

... كان أحد األذكياء : "الذهيبقال ، األديب البصري املتكلم املعتزيل ،عمرو بن حبر بن حمبوبأبو عثمان : اجلاحظ 3
أخباري عالمة،  : "وقال، )احليوان(، )البخالء(، )البيان والتبيني : (منها" كان من حبور العلم، وتصانيفه كثرية جدا

تاريخ بغداد: اخلطيب: تنظر ترمجته). 255: (تويف سنة، "نصاحب فنون وأدب باهر، وذكاء بي ،
، سري أعالم النبالء: الذهيب). 396ـ1/384(، معجم األدباء: ياقوت احلموي ).1195ـ14/1193(
 ).530ـ11/526(
 ).4/112( ،)1384/1964(1ط ،)القاهرة(اخلاجنيمكتبة  ،عبد السالم حممد هارون :ت ،رسائل اجلاحظ 4

 :مقال منشور مبوقع مؤمنون بال حدود ،اجلاحظ أمنوذجا :العقل لدى املعتزلة :محادي ذويب
http://www.mominoun.com/articles/29 :بتاريخ ،750-أمنوذجا-اجلاحظ-تزلةاملع-لدى-العقل 

  )30/04/2018: (تاريخ االطالع .07/2014/
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فالغريزي هو العقل  ،غريزي ومكتسب: قسمني ـالعقل  ـ وقد ينقسم : "املاورديوقال 
وبه ميتاز  ،وله حد يتعلق به التكليف ال جياوزه إىل زيادة وال يقصر عنه إىل نقصان ،احلقيقي

وأما العقل املكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي وهو اية ... احليوان اإلنسان عن سائر
ل وينقص إن وليس هلذا حد؛ ألنه ينمو إن استعم ،املعرفة، وصحة السياسة، وإصابة الفكرة

  : ومناؤه يكون بأحد وجهني ،أمهل
إما بكثرة االستعمال إذا مل يعارضه مانع من هوى وال صاد من شهوة، كالذي حيصل لذوي 

  ... راألسنان من احلنكة وصحة الروية بكثرة التجارب وممارسة األمو
  1."فقد يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة ،وأما الوجه الثاين

لكن املختار  ،الصحيح أن العقل ال ميكن إحاطته برسم واحد" 2:ابن تيميةعبد احلليم وقال 
مث بعضها  ،أو على أقل االشتراك ،إما باالشتراك ،أن العقل يقع االستعمال على أربعة معان

  .أو على بعضها جمازا ،يطلق على ما تتم به األربعة بالتواطؤ
وغريهم أنه بعض العلوم  وهو الذين عىن به اجلمهور من أصحابنا ،األول ضروري

  .لكنهم مل جيمعوا العقل بل ذكروا بعضه ،الضرورية
 وهذا هو الذي يستعد به اإلنسان لقبول العلوم النظرية ...الثاين أنه غريزة تقذف يف القلب

وهو يف القلب كالنور وضوؤه  ،وهذا املعىن هو حمل الفكر وأصله ،وتدبر األمور اخلفية
مث  ،فال يزال يرىب حىت تتم األربعون ،ضعيفا يف مبتدأ العمر ويكون ،مشرق إىل الدماغ

وذا كان بعض الناس بليدا  ،ومنهم من يقل ،فمن الناس من يكثر النور يف قلبه ،ينتهي مناؤه
  .وبعضهم ذكيا حبسب ذلك

  ... الث ما به ينظر صاحبه يف العواقبالث
                                                             

  ).20ـ18( ،أدب الدنيا والدين 1
أبو أمحد عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين ، نزيل دمشق، احلنبلي ، أبو احملاسن ،شهاب الدين 2

له يد طوىل يف  ،جيد املشاركة يف العلوم ،كان حمققا ملا ينقله : "الصفديقال ، ابن اد، وأبو شيخ اإلسالم تقي الدين
تنظر ). 682: (تويف سنة، له مشاركة يف كتاب املسودة األصولية، "وكان دينا خريا ،الفرائض واحلساب واهليئة

، شذرات الذهب: عمادابن ال). 18/42(، الوايف بالوفيات: الصفدي). 15/468(، تاريخ اإلسالم: الذهيب: ترمجته
 ).657ـ7/656(



155 
 

هذا فال يشك يف وجود الزيادة إذا ظهر و.. .الرابع شيء يستفاد من التجارب يسمى عقال
  1".وامتناعه يف األول ،والنقصان يف األقسام الثالثة األخر

  

واختلفوا يف أقصى سن قد ، وأضيف أن منو العقل قضية مسلمة عند النفسانيني واألطباء
وتصبح الفروق بعد ذلك ، سنة 18واألكثر أنه ، سنة 34سنة إىل 15يبلغه منو العقل من 

  2.والنمو العقلي عند اإلناث أسرع حىت سن املراهقة، ملستوى العلميراجعة للخربة وا
  
  :حمل العقل .2

أهل الفلسفة  وبعضفذهب أكثر أهل اإلسالم ، اختلف الناس يف موضع العقل من البدن     
M     Ë       Ê  É  È    Ç  Æ   Å    Ä  :إىل أن القلب حمل العقل استدالال بقوله تعاىل

   Î  Í  ÌL )وذهب أكثر الفالسفة وبعض ، وحنوها من اآليات واألحاديث ،)٤٦: احلج
وتوسط ، استشهادا بالواقع والتجارب الطبية، إىل أن الدماغ حمل العقل 3أهل اإلسالم
  4.وله اتصال بالدماغ، موضعه القلب: بعضهم فقال

                                                             
شرح خمتصر : الطويف). 1/28(، قواطع األدلة: السمعاين: وانظر موافقتهم يف). 558ـ1/556(، املسودة 1

 ).1/122(، البحر احمليط: الزركشي). 1/186(، الروضة
العقلية بني التطرف اختبارات الذكاء والقدرات  :عطوف ).171ـ163( ،املرجع السابق :إبراهيم وجيه :ينظر 2

الدماغ واإلدراك والذكاء  :حممد زياد محدان ).249( ،اختبارات الذكاء والشخصية :امطانيوس ).21( ،واالعتدال
، )د ط(، )القاهرة(دار قباء، علم نفس النمو: حسن مصطفى عبد املعطي، هدى حممد قناوي ).31( ،والتعلم

  ).54ـ1/35(
  .وهو مذهب احلنفية ،وابن حبيبنسب لإلمام أمحد وأيب حنيفة  3
 ).53ـ1/48( ،التمهيد :الكلوذاين ).93ـ1/89( ،العدة :الفراء ).20ـ1/18( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 4

وهذه اآلية تقتضي أن  : "قال، )4/127(، احملرر الوجيز: ابن عطية ).532ـ24/531( ،مفاتيح الغيب :الرازي
: القرطيب". وال ينكر أن للدماغ اتصاال بالقلب يوجب فساد العقل مىت اختل الدماغ ،وذلك هو احلق ،العقل يف القلب

كشف : البخاري). 1/93(، التوضيح: خليل). 1/559(، املسودة: آل تيمية). 12/77(، اجلامع ألحكام القرآن
). 2/162(، والتحبريالتقرير : ابن أمري حاج). 125ـ1/122(، املرجع السابق: الزركشي). 4/263(، األسرار

وال مانع من ذلك، فإن القلب هو الذي  ،إن العقل حمله الدماغ: وقيل : "قال، )3/544(، فتح القدير: الشوكاين
التحرير : ابن عاشور). 1/28(، الدردير وحاشية الدسوقي". يبعث على إدراك العقل وإن كان حمله خارجا عنه

  ).1/255(، والتنوير
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من  وما يتصف ،التحقيق أن الروح اليت هي النفس هلا تعلق ذا وهذا : "ابن تيميةقال 
 ،ومبدأ اإلرادة يف القلب ،لكن مبدأ الفكر والنظر يف الدماغ ،العقل به يتعلق ذا وهذا

وأصل اإلرادة  ،فالعلم والعمل االختياري أصله اإلرادة ،والعقل يراد به العلم ويراد به العمل
 ،فال بد أن يكون القلب متصورا ،واملريد ال يكون مريدا إال بعد تصور املراد ،يف القلب

فمنه املبتدأ  ،وآثاره صاعدة إىل الدماغ ،ويبتدئ ذلك من الدماغ ،فيكون منه هذا وهذا
  1".وكال القولني له وجه صحيح ،وإليه االنتهاء

قوله أقرب للصواب؛ إذ كون أصل الفكر واحلس والتخيل والذاكرة وحنوها هو الدماغ مما و
واآليات واألحاديث تتحدث عن العقل  2،احلديث ما حققه الطبعلى ، ال جمال للشك فيه

وهو منبع ، كاخلشية واخلشوع والتوكل، الذي تنشأ منه اإلرادة واإلميان وأعمال القلوب
وهو املضغة يف قوله صلى اهللا عليه ، فهذا حمله القلب الذي يف الصدر، األخالق واألهواء

  3.» ًةغضم دي اجلسف وإنَّ الَأَ «: وسلم

                                                             
  ).304ـ9/303( ،جمموع الفتاوى 1
وهو ما  ،بل وصل احلال لالستدالل على قدرة اإلنسان العقلية والفكرية من تتبع نتؤات رأسه ،وهذا معلوم من قدمي 2

حياء إدار  ،هيثم خليفة طعيمي :ت، احلاوي يف الطب :أبو بكر الرازي :ينظر لتفصيل ذلك .يرفضه العلم احلديث
حممد أمني  :ت، القانون يف الطب :ابن سينا). 72ـ1/69(، )1422/2002(1ط، )بريوت(العريب التراث

معارج القدس يف مدراج  :الغزايل). 14ـ2/13(، )1420/1999(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، الضناوي
). 265ـ1/258(، اإليضاح: املازري). 48ـ1/47(، )1975(2ط، )بريوت(دار اآلفاق اجلديدة، معرفة النفس
، التلويح شرح: التفتازاين). 83ـ2/82(، )د ط(، )املغرب/متارة(مؤسسة احلليب ،حلامللل والن: الشهرستاين

)2/315.(  
 واحلَرام بين، احلَالَلُ « :يقول صلى اهللا عليه وسلمأنه مسع رسول اهللا  ،أخرجه الستة من حديث النعمان بن بشري 3

،نيا بمهنيبو اتهبشا الَ مهلَمعي ريكَث ناسِ، منِ النقَى فَمات اتهبأَ املُشربتاس ينِهدل ،هضرعو نمو قَعي وف اتهبالش 
 وإِنَّ أَالَ محارِمه، أَرضه في اللَّه حمى إِنَّ أَالَ حمى، ملك لكُلِّ وإِنَّ أَالَ يواقعه، أَنْ يوشك احلمى، حولَ يرعى كَراعٍ

، واللفظ للبخاري. »القَلْب وهي أَالَ كُلُّه، اجلَسد فَسد فَسدت وإِذَا كُلُّه، اجلَسد صلَح صلَحت إِذَا مضغةً اجلَسد في
كتاب ، صحيح مسلم). 1/20(، )52: (حديث، باب فضل من استربأ لدينه، كتاب اإلميان، صحيح البخاري

باب ، كتاب البيوع، سنن أيب داود). 3/1219(، )1599: (حديث، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، املساقاة
، باب اجتناب الشبهات يف الكسب، كتاب البيوع، سنن النسائي). 5/217(، )3329: (حديث، اجتناب الشبهات
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  ".متالزمة داون"أهلية فئة  :الثالثالفرع 

  : والتكليف" متالزمة داون"فئة  .1

 كمحصلة ملا سبق الغزايلأورد كالم ، متالزمة داونقبل الشروع يف الكالم عن فئة     
  .ا ينفعنا مباشرة يف البحثم همستخلصا من

ألن  ؛ما حد العقل؟ فال تطمع يف أن حتده حبد واحد فإنه هوس: إذا قيل " :رمحه اهللاقال 
ويطلق على  ،طلق على بعض العلوم الضروريةإذ ي ؛اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان

ويطلق على العلوم املستفادة من التجربة،  ،الغريزة اليت يتهيأ ا اإلنسان لدرك العلوم النظرية
لتجارب ذا االعتبار ال يسمى عاقال، ويطلق على من له وقار وهيبة حىت إن من مل حتنكه ا

فيه هدو، وقد  :أي ،وهو عبارة عن اهلدو، فيقال فالن عاقل ،وسكينة يف جلوسه وكالمه
منع عن يطلق على من مجع العمل إىل العلم، حىت إن املفسد وإن كان يف غاية من الكياسة ي

وإن كان حميطا جبملة العلوم الطبية واهلندسية، بل  ،عاقل وال يقال للكافر... تسميته عاقال 
فإذا اختلفت االصطالحات فيجب بالضرورة أن ختتلف ، وإما كيس ،وإما داه ،إما فاضل

  1".احلدود
ووضع ضوابط مىت ما ، فإن املطلوب االعتناء بالعقل املشترط للتكليف، وبناء عليه

وليعلم أن هذا مطلوب حال وجود اخللل العارض ، ستكملت يف الفرد كان عاقال مكلفااُ
وإال فإن الشرع جعل ، املوجب خروج احلال اإلنسانية من النمط الصحي الطبيعي إىل غريه

البلوغ عالمة لوصول اإلنسان لإلدراك العقلي املطلوب لولوجه حيز ـ يف احلال املستقيمة  ـ
  2.التكليف

   

                                                                                                                                                                                   
، )1205: (حديث، ترك الشبهات باب ما جاء يف، أبواب البيوع: جامع الترمذي).7/241(، )4453: (حديث

 ).5/123(، )3984: (حديث، باب الوقوف عند الشبهات، أبواب الفنت، سنن ابن ماجه). 2/502(
 ).1/20( ،املستصفى 1
  ).348ـ1/347( ،أصول السرخسي :ينظر 2
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 :شروط العقل التكليفي  -  أ
  

عد إيذانا بتكليفه؛ وذلك لوجود فبلوغ الفرد منهم ال ي، السابق من القبيلأصحاب املتالزمة 
  .اخللل يف بنيتهم العقلية على سبيل التأبيد

  فما الشروط املعتربة لكون الفرد عاقال عقال تكليفيا؟ ، وعليه
  1:أسوق ما وجدته ألهل العلم

 جريان أفعاله على سنن العقالء. 
  بأن يستدل من الشاهد على ، على ما مل يعلم باضطرارإمكانية استدالله واستشهاده

 .أن يستطيع االستدالل على ما وراء احملسوس: أو بعبارة أخرى، الغائب
 التمييز بني املنافع واملضار. 
 االطالع على عواقب األمور. 
 جريان تصرفاته على وفق املصلحة. 
 بعلم جواز اجلائزات واستحالة املستحيالت، إدراك البدهيات. 
 وهذه بعض أفرادها، لعلم بالضروريات اليت يشترك العقالء بإدراكهاا: 

العلم بأن الضدين ال جيتمعان، وأن املعلوم ال خيرج عن أن يكون موجودا أو : " الباقالينقال 
ن االثنني أكثر من الواحد، أو، ال عن أول ال ينفك عن أن يكون عن أول أو ،غري موجود

والعلم مبوجب ، ختتص ا العقالء دون غريهم من األحياءم مبوجب العادات اليت لوالع
فمن حصل  ،وما جرى جمرى ذلك مما خيتص العقالء بالعلم به دون غريهم، األخبار املتواترة

  2".له هذه العلوم كان عاقال مكلفا
  :وذلك نوعان ،العقل هو العلم باملدركات الضرورية : "املاورديوقال 

  .اسأحدمها ما وقع عن درك احلو
  .ما كان مبتدئا يف النفوس: والثاين

                                                             
 :قدامةابن  ).1/85( ،إيضاح احملصول :املازري ).1/87( ،العدة :الفراء ).1/348( ،أصول السرخسي :ينظر 1

  ).2/63( ،البحر احمليط :الزركشي ).4/263( ،كشف األسرار :البخاري ).4/185( ،املغين

 ).1/197( ،التقريب واإلرشاد 2
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فمثل املرئيات املدركة بالنظر، واألصوات املدركة  ،فأما ما كان واقعا عن درك احلواس
   ...بالسمع، والطعوم املدركة بالذوق، والروائح املدركة بالشم، واألجسام املدركة باللمس

فكالعلم بأن الشيء ال خيلو من وجود أو عدم، وأن املوجود  ،وأما ما كان مبتدئا يف النفوس
 ،ال خيلو من حدوث أو قدم، وأن من احملال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من االثنني

وكمال عقله، فإذا صار  ن ينتفي عن العاقل مع سالمة حالهوهذا النوع من العلم ال جيوز أ
ومسي بذلك تشبيها بعقل  ،فهو كامل العقل ،عاملا باملدركات الضرورية من هذين النوعني

الناقة؛ ألن العقل مينع اإلنسان من اإلقدام على شهواته إذا قبحت، كما مينع العقل الناقة من 
  1".الشرود إذا نفرت

فقد بان آنفا تعقيد طبيعة ، وليعلم بأن هذه الضوابط تدرك بأدىن حظ من النظر واالستدالل
  2.تخفيف ال بالتدقيق املفرطوأن الشرع يأيت بال، العقل

   

                                                             
خيتارون أن العقل الذي هو مناط التكليف هو ضرب .. .وأكثر أهل الكالم " :ابن تيميةوقال  ).1/19( ،احلاوي 1

والعلم  ،ونقصان الواحد عن االثنني ،كالعلم باستحالة اجتماع الضدين وكون اجلسم يف مكانني ،من العلوم الضرورية
ومن أخرب بنبات شجرة بني يديه ومحل مثرة  ،خمرب بأن الفرات جيري دراهم ال جيوز صدقه فإذا أخربه ،مبوجب العادات

رض تنشق وخيرج منها فارس بسالح يقتله ال وإذا أخرب بأن األ ،وإدراكها يف ساعة واحدة ال ينتظر ذلك ليأكل منها
عمرو : وانظر أيضا). 258ـ9/257(، الفتاوى". فإذا حصل له العلم بذلك كان عاقال ولزمه التكليف ،يهرب فزعا

 ماألمراض النفسية بني عوارض األهلية والتفسريات الطبية املعاصرة وأثرها على األحكا: حممد اهلادي الطنبداوي
  ).104ـ96(، عامالت واجلناياتالفقهية يف امل

ومما جيدر بالذكر أن أهل العلم ال يعتربون إدراك احملسوسات من العلوم " :قال عمرو حممد اهلادي الطنبداوي 2
حيث إن هذا النوع من اإلدراك موجود عند العقالء واانني  ؛الضرورية اليت يستدل بوجودها على وجود العقل

وهلذا ، وسالمة أجزاء حمددة من املخ ،وإمنا يدل إدراك احملسوسات على سالمة أعضائها الظاهرة ،والصغار والبهائم
يم الشخص أال يركن يف ذلك إىل الكشف عن قدرته يف إدراك احملسوسات اجلزئية وختزينها واستحضارها يجيب عند تق
  ).99( ،املرجع نفسه ،..."تهوال على مستوى فاعلي ،ذلك كله ال يدل على وجود العقل ألن ؛عند احلاجة
 إحدى يف احملسوسات ارتسام احلواس درك بداية أن فاعلم، العقلي اإلدراك بداية هي احلواس درك اية : "قال احملبويب

  ).2/315(، شرح التلويح على التوضيح، "ـ الدماغ ـ الباطنة احلواس يف ارتسامه وايته اخلمس، احلواس
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 :بني الذكاء وحتصيل املعارف واكتساب املهارات العالقة بني العقل التكليفي و  - ب
  

فإن الصبيان  ؛والقدرة على التعلم واكتساب املهارات، العقل ال يعين فقط قوة الذكاء     
بل إن لبعض احليوانات القدرة العجيبة يف اإلبداع  1،قد يفوقون كثريا من العقالء يف هذا

، وهذه النحل اليت تنسج األشكال السداسية املتقنة مما يعجز عنه العقالء، والقابلية للتعلم
  2!فسبحان اخلالق

  ر يفـقد قرأ القرآن، ونظ 4،مل إىل املأمونح نـبيا ابن أربع سنيصأن  3وقد ذكر الذهيب
   

                                                             
 ).71( ،إيضاح احملصول :املازري ).2/345( ،املمهدات املقدمات :ابن رشد: ينظر 1
تدركها   علم الوجدانيات: ولونم يقأل ؛ظاهر كالم األصوليني هنا أن البهائم ال عقل هلا " :الشوشاويقال  2

يشترط العقل يف مجع  املذكر السامل : البهائم مع أا ال عقل هلا، وكذلك هو ظاهر كالم النحاة أيضا؛ ألم يقولون
  ).1/625(، رفع النقاب ،"ال عقل هلا احترازا من غري العاقل كالبهائم، فظاهر كالم األصوليني والنحويني أن البهائم

احلمام أعقل ": الشافعيوقد قال ، العلماء يف أن احليوانات كلها هلا أفهام وعقول وال خالف عند " :ابن العريبوقال 
انظروا إىل النملة كيف تقسم كل حبة تدخرها نصفني لئال ينبت احلب، إال حب : )األصوليني(وقد قال علماء  ،"الطري
وهذه من ، بعة أنصاف مل تنبتقسمت بأرزبرة فإا تقسم احلبة منه على أربع؛ ألا إذا قسمت بنصفني تنبت، وإذا الكَُ

دار الكتب ، حممد عبد القادر عطا: ت، أحكام القرآن، "غوامض العلوم عندنا، وأدركتها النمل خبلق اهللا ذلك هلا
  ).3/472(، )1424/2003(3ط، )بريوت(العلمية

ومجيع  : "الشوكاينقال ، التركماين الدمشقي الشافعي، مشس الدين، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز :الذهيب 3
وطارت يف  ،وكتبوها يف حياته ،وقرؤوها ،وتداولوها ،رحل الناس ألجلها وأخذوها عنه ،مصنفاته مقبولة مرغوب فيها

وال وال من قبلهم  مل يسلك مسلكه فيها أهل عصره ،وله فيها تعبريات رائقة وألفاظ رشيقة غالبا ،مجيع بقاع األرض
 ،ومل جيمع أحد يف هذا الفن كجمعه ،فمن بعدهم عيال عليه ،وباجلملة فالناس يف التاريخ من أهل عصره، من بعدهم

: تنظر ترمجته). هـ 744 - 705 (، )ميزان االعتدال(، )تاريخ اإلسالم: (من مصنفاته، "وال حرره كتحريره
البدر : الشوكاين). 68ـ5/66(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 116ـ9/100(، طبقات الشافعية الكربى: السبكي
  ).112ـ2/110(، الطالع

ااهد ، اخلليفة العباسي، عبد اهللا بن هارون بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس :املأمون 4
قرأ العلم، واألدب، واألخبار، والعقليات، وعلوم األوائل،  : "الذهيبقال ، عرف بالعفو والكرم وحب العلوم، الشهم

ابن ). 441ـ11/430(، تاريخ بغداد: اخلطيب: ينظر). هـ 218 - 170 (، "وأمر بتعريب كتبهم، وبالغ
، سري أعالم النبالء: الذهيب). 341ـ33/275(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 66ـ10/49(، املنتظم: اجلوزي

  ).289ـ10/272(
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أليس ، ومع هذا بكى، فانظر إىل فرط ذكائه وسعة إدراكه 1،الرأي، غري أنه إذا جاع بكى 
  ذلك لنقص عقله؟

دون ، بناء على قدرة التعلم" متالزمة داون"ومن هنا يعلم خطأ الفتوى احلاكمة بتكليف فئة 
  2.النظر لتوفر الشروط  السابقة

  
 :أفراد متالزمة داون وشروط العقل التكليفي  - ت

  

ذكر  كما مر سابقا عند، ستوىف فيهم أغلب الشروطال ت" متالزمة داون"أفراد فئة       
على عدم إدراكهم للعواقب  بل إن ابن اجلوزي نص ،خصائصهم العقلية والسلوكية

  3.وعجزهم عن حتصيل العلوم
ر وأحسن والفرد منهم ميكنه حتصيل مقرر السنة الرابعة ابتدائي بصعوبة بالغة على أقصى تقدي

  4.حال

                                                             
 ).12/150( ،سري أعالم النبالء 1
هل جتب عليهم  :أي، )املنغوليني(أرجو معرفة حكم األشخاص املصابني مبرض متالزمة داون  " :نص السؤال 2

، كيف يعاملون من وجهة نظر احلقوق والواجبات يف منظار الشريعة اإلسالمية :أي ،الصالة والصيام وما إىل ذلك
  .وجزاكم اهللا خريا

أفادتنا أنه يترتب عليه حدوث خلل يف املخ واجلهاز  ،فما وقفنا عليه من معلومات عن املرض الذي ذكرت " :واجلواب
وهذا يعين أم  ،وأنه ختتلف القدرات العقلية واجلسدية للمصابني من شخص ألخر ،العصيب ينتج عنه عوق ذهين

فإذا  ،قيق ذلك من خالل عملية الشرح املكثفولكن ال بد من جمهودات إضافية لتح ،قادرون على التعلم واالستيعاب
فهو كغريه من العقالء جتب عليه  ،فاملصاب ذا املرض ما دام قادرا على التعلم واالستيعاب ،كان احلال هكذا

لغريه من العقالء، أما إذا كان املرض املذكور  وله من احلقوق يف الشرع مثل ما ،الواجبات الشرعية اليت يستطيعها
أما احلقوق ففيها  ،فإنه يسقط عنه التكاليف الشرعية ،يه خلل يف العقل يصل إىل مرحلة اجلنون أو العتهيترتب عل

الشخص تثبت له حقوق كحق النفقة على الوالد وإن  إذ جبنون ؛تفصيل يطول يرجع إليه يف مظانه من كالم أهل العلم
 :موقع إسالم ويب ."وتسقط بعض احلقوق كحق الوالية وحنو ذلك ،كان انون كبريا

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=59252، 22/12/2016: (تاريخ االطالع .22/2/2005 – 1426حمرم  14 :بتاريخ(  

 ).40(1هـ  :يرجع للصفحة 3
  ).36( :للصفحة يرجع 4
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فرد  وإن النظرة اليسرية السريعة لدى كل عاقل جتزم بتفوق املميز السليم على أي، هذا
  .مصاب باملتالزمة

وقد أشارت الدراسات إىل أن أغلبهم يكون عقله كعقل صاحب السبع يف عمر الثامنة 
  1.وهو أقصى أمد منو العقل، عشر

  :لمس يف أمور منهاوذلك ي، املميز أعقل من املعتوهباإلضافة إىل أن الفقهاء ينصون على أن 
 وأن ، بل إن بعضهم ينص على كمال عقل املراهق، وصفهم للمميز بالعقل دون املعتوه

 .الشرع مل يضع عنه التكليف إال ختفيفا
 اعتداد اجلمهور بردة املميز دون املعتوه. 

  2".انقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصب: "وسيالدبقال 
، زد على كل ما ذكر أن ذوي املتالزمة ال تتحقق فيهم مقاصد التكليف وال مقتضياته

  :فال ميكنهم
 ال أن  ،فال بد للمكلف من قصد القربة يف أعماله، العلم بقصد الطاعة يف التكاليف

أو ألنه مأمور  ،حلظ نفسه أو مراعاة للعوائد وتقليدا للمجتمع واآلباء تبعاتصدر منه 
 .ا فقط

 وهذا ال يتحقق إال ، وأنه واجب الطاعة، معرفة اهللا عز وجل والعلم باستحقاقه العبادة
ويقصد ، وبه يستحضر املكلف احلب والتعظيم، مبعرفة اهللا تعاىل بأمسائه ونعوت جالله

 .ـ فهم أحكام التكليفـ  إيقاع العبادات اختيارا
 يدركون العواقبفهم ال، العلم باقتضاء اخلطاب للثواب والعقاب األخروي . 
  ممظنة الغباوة وضعف القصداالستقالل بأعباء التكليف؛ إذ إ. 
 حتقيق العبودية من اخلوف والرجاء واخلضوع واحملبة. 

                                                             
  ).65ـ64( :سبق يف الصفحة 1
وسيأيت  ،يزموال خيريونه بني أبويه خالفا للم ،واحلنابلة يصححون طالق املميز دون املعتوه ).185( ،تقومي األدلة 2

 ).283ـ281( :ينظر ص ،حبثه
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كما أم ليسوا حمال مناسبا لالبتالء؛ إذ ال يدركون مفهوم االختبار وال هلم االستعداد 
على كبح شهوام للولوج حتت كنف وال قدرة هلم ، وال لضدمها، الفطري للعدل والعلم

أن إلزامهم بالتكاليف  كما، بترك أهوائهم على سبيل التذلل هللا حبا وتعظيما، العبودية
  1.والشريعة أتت لتحقيق مصاحل اخللق ال لضرا، واملشقة تضرب من ضروب العن

  :ودليله إمجاال 2،غري مكلفني" متالزمة داون"فئة  أفراد والنتيجة النهائية وحمصل املسألة أن
 ضوابط العقل التكليفي ال جتتمع فيهم. 
 وال مقتضياته، ال تتحقق فيهم مقاصد التكليف. 
 واملعتوه غري مكلف إمجاعا، أوصاف املعتوه منطبقة مع أوصافهم. 
 وهو قياس من باب األوىل كما سبق، قياسهم على املميز يف حكم عدم تكليفه. 
 

  :قيل فيها، املتوصل إليها وقد اطلعت على فتيا توافق النتيجة

                                                             
يدرك أن فتوى الشيخ ابن  ،وبتفهم ما ذكر). 1/54( ،اهللا البالغةحجة  :الدهلوي ).1/235( ،البناية :العيين :ينظر 1

مبا أنه خيتلف ذوو اإلعاقة العقلية فيما بينهم من حيث درجة التخلف، فاملدى بني أدىن  " :فقد سئل ،جربين غري دقيقة
ففي املستويات العليا يقارب فيها الشخص املتخلف األناس العاديني، وحنن  ،درجات التخلف وأعاله واسع وكبري جدا

التكليف، وهو يعين البلوغ والعقل، فنريد حتديد ضابط العقل، حبيث نعرف العاقل من  شرط العباداتن نعرف أن م
 ".غري العاقل بناء على مالحظات من سلوك الشخص؟

ويرد اجلواب،  فمىت كان ذلك املعوق يفهم اخلطابيف هذه األسئلة، ال شك أن اإلعاقة تتفاوت كما ذكر  " :فأجاب
رك احملرمات، أما إذا كان ال وبت ، فمثل هذا يكون مكلفا بالعباداتويعرف النافع من الضار، ويعرف أقاربه ومييزهم

ه القلم، حبيث ال ز النافع من الضار، وال يفهم اخلطاب، وال يسدد يف اجلواب، فإن هذا هو انون الذي رفع عنميي
وال خيفى أن ما اشترطه للتكليف موجود يف الصيب ". يكلف بالعبادات وال يؤاخذ أو يعاقب على فعل احملرمات

  . مع أنه غري مكلف إمجاعا، وزيادة
،  :cms.ibnjebreen.com/fatwa/home/book/248#sec19937http//: موقع فتاوى الشيخ ابن جربين

  )22/12/2016: (تاريخ االطالع .07/1427/ 29: بتاريخ

ـ  التعلم ؤهم مستويات األصحاء عقليا من بطيئيممن يقارب ذكا ،يف احلقيقة للباحث وقفة مع بعض أفراد املتالزمة 2

وال أخفي أم  ،وسيفمثل هؤالء يصلح أن يلزموا بالتكاليف على سبيل االحتياط على ما قرره الدب ـنوادر وهم 
  .حباجة لبحث خاص
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وهو عبارة عن ختلف يف القوى العقلية  1املنغوليا مرض يصيب األطفال يف بطون أمهام، "
بروز وتورم يف العينني، وتديل الشفة السفلى، واصفرار يف : والبدنية، ومن عالماته الظاهرة

اللون، وقد تصدر من املصاب به حركات غري إرادية، وقد ال ميسك بوله وبرازه، واملصاب 
فقد حياكي املصلي وحنوه، ولكنه  به يستطيع احملاكاة والتقليد، ولكنه ال يفهم حقيقة الشيء،

  .ال يدرك ماهية الصالة
وبعد سؤال أهل اخلربة من األطباء املتخصصني تبني أن املصاب مبرض املنغوليا قد بلغ درجة 

فإنه ال يلزم ابنتك الصالة وال الصيام وال سائر  وعليه ،تخلف العقلي تسقط التكليفمن ال
 ،نما أمكن من التكاليف فهو أمر حس لىالتكاليف، ولكن إذا استطعتم تدريبها ع

  2."واهللا أعلم، جعل اهللا ذلك يف ميزان حسناتكم
وهذا غري دقيق كما ، إال أا جعلت أفراد املتالزمة يف خندق واحد، وهي فتوى جيدة

  .سيأيت بيانه
لَّوضبطا للمصطلحات وقطعا لكان لزاما إيراد موقع أفراد املتالزمة من إطالقات ، اجج

  :فيقال، التكليف
 ُفأفراد املتالزمة غري  ـخطاب املواجهةـ توجه اخلطاب للمكلفصد بالتكليف إن ق

 .مكلفني
 ُخطاب ـفيهم أو أن سبب الوجوب حاصل ، ثبوت الفعل يف الذمةصد به وإن ق

 .فهم مكلفون ـ الوضع
  إمثوإن مل يلحق تاركه ، بالشيء الذي تتوقف صحة العبادة عليهوإن قصد به األمر ،

 .فهم مكلفون
                                                             

  ).52( :راجع الصفحة ،وهذا غري دقيق 1
هل هي  ،وقد بلغت منذ سنة ،سنة12نه وتعاىل بطفلة منغولية تبلغ من العمر اآلنرزقين اهللا سبحا"  :نص السؤال 2

،  "الفعلي مع العلم أن عمرها العقلي أقل من عمرها وهل جيب علينا تدريبها على ذلك ؟ مكلفة بالصالة والصيام؟
 :موقع اإلسالم ويب

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=12360 ،22/12/2016: (تاريخ االطالع .2/1/2002 – 1422شوال  18 :بتاريخ(  
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  فهم غري مكلفني ،ثبوت املأمث واملؤاخذةوإن قصد به. 
  واللوم على تركه، مبعىن محل النفس على الشيءأو  ،اخلطاب مبا يثقلوإن أريد به ،

 .فالفرد منهم مكلف على هذا
  

 :واألهلية" متالزمة داون"فئة  .2

  . ألفراد متالزمة داون أهلية الوجوب الكاملة؛ ألن أساسها احلياة     

وآخر باملعتوهني ، لحق بااننيصنف ي: أما أهلية األداء فهم معها على صنفني
  .واملميزين

وعلى التقسيم احلديث ، وهم من غلبت عليهم أوصاف اانني: غري املميزينصنف   -  أ
فال تصح ، فهؤالء أهلية األداء لديهم منعدمة، أصحاب اإلعاقة الشديدة والعميقة

 .إال أم يثابون، عبادام وال أثر لتصرفام
وهم من غلبت عليهم أوصاف املميزين من فهم الكالم ورد اجلواب : صنف املميزين  - ب

يف  ـيف األغلب  ـوهم ذوو اإلعاقة البسيطة واملتوسطة  1،ومتييز النافع والضار
يتمتعون بأهلية ناقصة؛ وذلك لوجود شيء من العقل  فهؤالء، اصطالح احملدثني
وتقبل منهم عبادام من غري إجياب شرعي ، فيصح منهم اإلميان، والفهم والقدرة

 .عليهم

مع أن إعاقته ، ملاذا يطالب الفرد من متالزمة داون بأداء العبادات كالصيب: ولقائل أن يقول
  تدرب ويستعد لزمن بلوغه؟ؤمر ليخالفا للصيب الذي ي، غري قابلة للشفاء

ؤمر بالعبادات ملعان ثالثةواجلواب أنه قد مر أن املميز ي:  
 التدريب على التكليف. 

                                                             
، واملراد بالتمييز أن يصري لإلنسان وعي وإدراك يفهم به اخلطاب التشريعي إمجاال"  :مصطفى سعيد اخلنقال  1

 ،كأن يفرق بني البيع والشراء، ويفهم املعامالت املالية ويقدر نتائجها ولو بصورة بسيطة جمملة ،فيدرك معاين العبادات
 ).72ـ71( ،الكايف الوايف ".ويعرف تفاوت القيم وتعادهلا
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 ليتخلق بأخالق املسلمني. 
 له وألوليائه يوم القيامة، قصد اإلثابة. 
 وقد تضاف علة االحتياط على ما ذكره الدبوسي. 

  .للحكمر موجبة خفال تزال أُ، فإن فقدت العلة األوىل

  1:وأما تصرفام فهي على ثالثة أقسام
 .وذلك كقبول اهلدية والصدقة وتأجري النفس فتصح منهم: النفع احملض  -  أ

وكل ما يتضمن أو يؤول إلسقاط ، كالتربعات والقرض والطالق: الضرر احملض  - ب
 .فال تصح وال تنعقد ولو أذن فيها الويل، احلقوق

فال ميلكون عقدها إال بإذن ، ومثاله البيع واإلجارة والنكاح: املتردد بني النفع والضرر  - ت
 . أو بإجازته يف االنتهاء؛ ألن احتمال الضرر يزول برأي الويل، الويل يف االبتداء

 .سيأيت حبثها يف الفصل اآليت ،وملا ذكر تقييدات وتفصيالت واستثناءات

  

  

   

                                                             
  )93( :ينظر ص 1



  

  ):التطبيقي(الفصل الثاين 

ة ــة لفئـام الفقهيـاألحك
  "متالزمة داون"

  :وفيه متهيد عن

  "متالزمة داون"ية املتعلقة بفئة القواعد الفقه
  

  :ثالثة مباحثو

  .العبادات: املبحث األول

  .املعامالت: املبحث الثاين

  .اجلامع: الثالثاملبحث 



  

  

  :متهيد

ة ـالقواعد الفقهي
 "متالزمة داون"املتعلقة بفئة 
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الفقه والتدقيق فيه ال حيصل إال بضبط األصول ال خيفى على ذوي األلباب أن إتقان        

كل هذا مع ، ومعرفة اندراج اجلزئيات يف كلياا، وإرجاع املسائل لقواعدها، وفروعها
  .ودرك مواطن االستثناء، االستبصار باألوجه الشواذ

 ـدون الضوابط  ـوسعيا مين يف حتقيق بعض املأمول اجتهدت يف صياغة بعض القواعد 
وبناء على خصائص ، جريا ونسقا على ما وضعه العلماء، حكام فئة متالزمة داوناملتعلقة بأ
  .هذه الفئة

  
، من لطف اهللا عز وجل أن جعل شريعته مسحة ال عنت فيها وال حرج :"الدين يسر"  .1

 :ويندرج حتتها 1،وقد سبق بيان هذا املعىن بتوسع، مشتملة على خري الدنيا واآلخرة
 

2.  "م فئة متالزمة داون ي قال اإلمام أمحد، ؛ وذلك نظرا لضعفهم وقلة حيلتهم"رفق :
 .ا سئل عن لبسهم الكتان بعد أن كرهه للرجالملّ 2،"األحداث يرفق م"

  :ومن الرفق م
  
3.  "ساملوسوِ(ح فيعامل الفرد منهم معاملة املستنكَ "عتد بنسيان فئة متالزمة داوني( ،

م مؤثرا يف األوامر فيم واضطراب انتباههم جعل نسياوالنواهي؛ وذلك لضعف ذاكر
    3.كما مر

                                                             
 ،موسوعة القواعد الفقهية :حممد صدقي بورنو: وينظر أيضا، تمهيد األطروحةملطلب مقاصد التكليف ول :ينظر 1
 ).60ـ56( ،أحكام املعوقني :سري إمساعيل ).108ـ3/107( ،)460ـ2/459(
 ،)بريوت(املكتب اإلسالمي ،زهري الشاويش :ت ،مسائل اإلمام أمحد ـ رواية عبد اهللا بن أمحد ـ  2
الصبيان يرخص : "قال رمحه اهللا، )30/214(، جمموع الفتاوى :ابن تيمية: وينظر ).448( ،)1401/1981(1ط

  ".اللعب ما ال يرخص فيه للبالغهلم يف 
  ).68ـ67( :ينظر ص 3
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  :ومما يندرج حتت قاعدة اليسر
 1". ومراعاة عموم البلوى" ،"املشقة جتلب التيسري"  .4
 
 2."أحكام فئة متالزمة داون غري املميزين كأحكام اانني والصبيان غري املميزين"  .5

 
 3."الصيب العاقلأحكام فئة متالزمة داون املميزين كأحكام " .6

  :ويستثىن من ذلك
  
) النظر، اللمس، العورة، اخللوة( أحكام فئة متالزمة داون املتعلقة باألمور اجلنسية"  .7

 4.وذلك ملماثلتهم إياهم يف اخلصائص اجلنسية ؛"كأحكام البالغني
 

وذلك كغسل امليت  ،"أحكام فئة متالزمة داون املتعلقة بالبنية اجلسدية كأحكام البالغني" .8
 5.واجلهاد

   

                                                             
 ،)الرياض(مكتبة العبيكان ،سعود بن صاحل العطيشان :ت ،ـ كتاب الطهارة ـ شرح العمدة :ابن تيمية :نظري 1
 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،زكريا عمريات :ت ،األشباه والنظائر :زين الدين ابن جنيم). 386( ،)1412(1ط
  ).161( ،املدخل الفقهي العام :الزرقا ).66( ،)1419/1999(1ط
املنثور يف القواعد  :الزركشي ).2/676(، الوسيط: الغزايل). 341ـ ،)4/340اية املطلب: اجلويين :ينظر 2

  ).122: (وينظر ص). 8/428(، اإلنصاف: املرداوي ).2/295( ،الفقهية
  ).125: (وينظر ص ).190(، )978: (مادة، جملة األحكام العدلية). 277(، املرجع السابق: ابن جنيم: ينظر 3
 ).61( :ص :ينظر 4
 ).1/360( ،)1433/2012(1ط ،)بريوت(حزمدار ابن ، حممد بوينوكالن: ت، األصل: الشيباين: ينظر5

  ).2/188( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).2/73( ،املبسوط :السرخسي
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وما متحض  ،فئة متالزمة داون املميزين تقبل عقودهم املشتملة على النفع اخلالص"  .9
ضررا ر1."وما تردد بينهما توقف على إجازة الويل ،د 

 
 2."ال انعقاد لعقود فئة متالزمة داون غري املميزين ولو أذن الويل"  .10

 
وال ، فال عربة بإسالمهم وكفرهم ،"املميزين لغوأقوال فئة متالزمة داون غري " .11

 3.ودعواهم، وعقودهم، بأخبارهم
 
فيطالبون بكل ما  4،"األصل أن أفعال فئة متالزمة داون التعبدية كأفعال املكلفني" .12

ككفارات اإلخالل ، وتترتب عليها مجيع آثارها، وتبطل باملبطالت، يطالب به املكلف
 .وهذا مذهب اجلمهور ،وحنوها
  

: ـ على األصح ـ ويتعلق ذا عدة مسائل 5"عمد فئة متالزمة داون خطأ" .13
 .وارتكاب حمظورات العبادات كاحلج، وإرث القاتل، كاجلنايات

 
 .فيصح متلكهم 6،"أحكام فئة متالزمة داون يف االكتساب كالبالغني" .14

                                                             
األشباه  :ابن جنيم. )2/295( ،املنثور :الزركشي). 3/232( ،)102ـ3/101( ،الفروق :القرايف :ينظر 1

موسوعة : حممد بورنو ).189ـ187( ،)977ـ966( :مادة ،جملة األحكام العدلية ).266ـ265( ،والنظائر
  ).93: (وينظر ص ).819ـ8/818(، )6/232(، القواعد الفقهية

  ).93: (وينظر ص، للمراجع السابقةينظر  2
  ).364: (وينظر ص .)2/296( ،املرجع السابق :الزركشي  ).14/115( ،جمموع الفتاوى :ابن تيمية :ينظر 3
). 264(، املرجع السابق: ابن جنيم .)2/297( ،املرجع السابق :الزركشي ،) ،)1/98اية املطلب: اجلويين :ينظر 4

  ).124: (وينظر ص ).1/352(، رد احملتار: ابن عابدين
املرجع : بورنوحممد  ).263(، املرجع السابق: ابن جنيم ).299ـ2/298( ،السابقاملرجع : ابن عابدين :ينظر 5

  ).335: (وينظر ص ).7/454(، السابق
  ).91ـ90: (وينظر ص ).265(، املرجع السابق: ابن جنيم ).301ـ2/299( ،املرجع السابق :الزركشي 6
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15. "1."ولصحتها التمييز إال احلج والعمرة  ،شترط لوجوب العبادات سالمة العقلي 
 

 2."ن بالعبادات احتياطا وصبغا بأخالق املسلمنيويؤمر أفراد فئة متالزمة داون املميز" .16
 

ال نية (يؤمر أفراد فئة متالزمة داون غري املميزين بكل ما ال يشترط فيه قصد التعبد "  .17
وكإزالة ، وقوع مصلحتها ورضا أربااوأصله العادات؛ إذ املطلوب فيها  ) "فيه

 3.ألوليائهم فيها ويتوجه األمر، من األفعال النجاسات وحنو ذلك
 

فعليهم الزكوات وقيم املتلفات وسائر  ،"يتعلق خطاب اهللا الوضعي بفئة متالزمة داون" .18
 4.النفقات وحنو ذلك

 
 5.يف النكاح والقضاء والكفالة وغريها "ال يعد أفراد متالزمة داون من أهل الواليات"  .19

 5.وغريها
 

  6."أسباا تقرر عند داون متالزمة فئة على تتوجه العباد حقوق " .20

                                                             
 ،حممد صاحل العثيمني :شرح ،القواعد واألصول اجلامعة :السعدي). 263(، األشباه والنظائر: ابن جنيم :ينظر 1

: وينظر ص ).217ـ6/216( ،موسوعة القواعد الفقهية :حممد بورنو). 79ـ75( ،)د ط( ،)القاهرة(مكتبة السنة
)81( ،)251.( 
  ).136، 125( :ص :ينظر 2
 ،املوافقات :الشاطيب ).62( ،جمموع الفتاوى :ابن تيمية ).3/171( ،)3/135( ،الفروق :القرايف :ينظر 3
 ).18ـ  3/13( ،)2/513(
ابن  ).3/17( ،املرجع السابق :الشاطيب). 200ـ3/197( ،)169ـ1/161( ،املرجع السابق :القرايف: ينظر 4

 ).103، 102: (وينظر ص ).162ـ161( ،املدخل :الزرقا). 264(، املرجع السابق: جنيم
 ).264(، املرجع السابق: ابن جنيم: ينظر 5
 ،املرجع السابق :ابن جنيم ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العريب ).5/221( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 6
  ).3/144( ،املرجع السابق :حممد بورنو ).263(
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 1."وال ذمة هلم ،ألفراد متالزمة داون املميزين أهلية التصرف بشروط " .21

  2:وهذه الشروط 
 اإلذن العام أو اخلاص من الويل. 
 والرشد يف كل شيء حبسبه، حتقق الرشد بعد االبتالء. 

  

: وقال ،"قابل لإللزام وااللتزاممعىن مقدر يف احملل : "يف تعريفها القرايفوالذمة كما يقول 
ع الشيخ يف دعواه مبا قد وال يناز 3،"الذمة يشترط فيها التكليف من غري خالف أعلمه"

يوجد من نسبة الذمة للصيب وحنوه؛ فإا تطلق ويراد ا أهلية التصرف وثبوت خطاب 
  4.الوضع

  
22. "وكل ما يشتمل على  ،منع أفراد متالزمة داون من احملرمات العينية كاخلمر والزناي

   5."املنكر أو يؤول للمفسدة
وهو من قبيل النهي عن  ،اتفق أهل العلم على القول ذه القاعدة يف اانني والصبيان       

القاعدة بتلك  دتيوقد قَ، نظر فيه لتوفر شروط التكليفلذا مل ي ؛املنكر ودرء املفسدة

                                                             
حممد الشيخ  :ت ،قواعد املذهبشرح املنهج املنتخب إىل  :املنجور ).229ـ3/226( ،الفروق :القرايف :ينظر 1

 ،)د ت( ،محد بن محاد احلماد :إشراف ،رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ،حممد األمني
  ).388ـ1/387(
  ).308ـ 307( :ينظر ص 2

  ).3/233( ،نفسهاملرجع : املنجور 3
  ).2/77( ،األشباه والنظائر :تاج الدين السبكي 4
). 1/58(، تبيني احلقائق: الزيلعي ).5/195( ،أحكام القرآن :اجلصاص). 3/1226(، التجريد: القدوري :ينظر 5
رفع  :الشوشاوي). 1/44(، البيان والتحصيل: ابن رشد ).267( ،)263( ،األشباه والنظائر :ابن جنيم). 1/58(

 ).7/198( ،)1/118( ،اجحتفة احملت :اهليتمي). 1/27(، أسىن املطالب: زكريا األنصاري ).6/305( ،النقاب
خالد بن علي بن  :ت، ـ الصالة ـشرح العمدة :ابن تيمية ).9/4703( ،مسائل اإلمام أمحد وإسحاق :الكوسج

: اخلطيب الشربيين: وانظر حكاية اإلمجاع عند ).49(، )1418/1997(1ط، )الرياض(دار العاصمة ،حممد املشيقح
  ).2/307(، )د ت(1ط، )بريوت(دار الفكر، البحوث والدراساتمكتب : ت، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع
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وذلك  ؛حرير وحتليهم بالذهبلإلخراج مسائل اختلف فيها كلبس الصبيان ل ؛القيود
ومل أجد من ذكر هذا القيد غري أنه يفهم من  ،لالختالف يف اشتماهلا على املنكر واملفسدة

  1.واهللا أعلم ،تصرفام
 
23. "وفيها استثناءات سيأيت بعضها يف  2،"عترب فيه أهلية التصرفالقبض واإلقباض ت

 .األحكام
 
بل الناس حممولون على السفه ، "األصل يف أفراد متالزمة داون املميزين عدم الرشد" .24

M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  :قال تعاىل، حىت يظهر منهم الرشد

  ½L )3.)٧٨: النحل 
  

ه هم أو دفنكتكفينهم غري "فرض الكفاية يسقط بفعل فئة متالزمة داون إذا صح منهم" .25
أنه كل عبادة تتحقق  ـواهللا أعلم ـ والضابط فيه ، هم األعداءه أو جهادأو غسلَ

 4.مصلحتها بوقوعها بال نية واستحضار التعبد
  

                                                             
ألن الصيب وإن مل يكن  ؛الكراهة يف هذا بينة : "ابن رشدوقد يشهد ملا ذكرته قول ، )189ـ 184( :ينظر ص 1

متعبدا فوالده متعبد فيه، فكما ال حيل له أن يسقيه اخلمر، فكذلك ال ينبغي له أن حيليه بالذهب وال يلبسه احلرير، فإن 
 ،حاله بالذهب أو ألبسه احلرير مل يأمث، وإن ترك ذلك ومل يفعله ملا جاء من حترمي ذلك على الذكور دون اإلناث أجر

 ،فهو آمث يف ذلك كما لو شرب هو اخلمر وأكل اخلرتير أو امليتة من غري ضرورة ،را أو أطعمه خرتيراوأما إن سقاه مخ
وال صغري وال كبري،  ،والفرق بني أن يسقيه اخلمر ويكسوه احلرير، أن اخلمر ال حيل متلكها وال شرا لذكر وال أنثى

 ).18/441(، البيان والتحصيل، "خبالف احلرير والذهب، وباهللا التوفيق
  ).3/57( ،)301ـ2/300( ،املنثور :الزركشي :ينظر 2
 ).2/563( ،شرح املنهج املنتخب :املنجور :ينظر 3
  ).2/187( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).3/1086( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
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26. "يف إعطاء ما قرب من الشيء  علماءاختلف ال "عطى حكمه؟ما قارب الشيء هل ي
  .ه على أصلهأو إبقائ ،حكمه

لقربه من ... اختلف يف لزوم طالق املراهق وحده وقتله وإسالمه وإنكاحه"  1:املنجورقال 
  2".البلوغ
 فأما، لعينها يشهد دليال أجد ومل الفقهاء، يذكرها ما كثريا القاعدة هذه " :ابن رشدقال 

 فهو به إال يتم ال مما كان فإن ،قاربه ما حكم إعطاؤه وأما األصل، فهو نفسه حكم إعطاؤه
 له حيتج فقد ذلك خالف على كان وإن متجه، فهذا الليل من جزء كإمساك واجب،
  5".4»املَرُء مع من أَحب«: وبقوله صلى اهللا عليه وسلم 3،»مولَى القَومِ منهم«: حبديث

                                                             
 وأصوال فقها ،آخر فقهاء املغرب ومشاركيهم يف الفنون : "التنبكيتقال ، الفاسيأمحد بن علي بن عبد اللَّه  :املنجور 1

شرح املنهج  : (من كتبه، "، إىل مطالعة التواريخ واحلديث وعروضا ومنطقا وحسابا وفرائض وعربية وقراءة وبيانا
، نيل االبتهاج: التنبكيت: تنظر ترمجته). هـ 995 - 926 (، )آيات السعد مراقي اد يف(، )املنتخب

  ).416ـ1/415(، الزكيةر شجرة النو: خملوف. )145ـ143(
  ).1/162( :وانظر كذلك ،)1/157( ،شرح املنهج املنتخب 2
). 5/107(، )2612: (حديث، باب مولَى الْقَومِ منهم ،كتاب الزكاة، أخرجه النسائي من حديث أيب رافع 3

باب مولَى القَومِ من أَنفُِسهِم،  ،كتاب الفرائض، من حديث أنس"  مولَى القَومِ من أَنفُِسهِم : "وأخرجه البخاري بلفظ
مهنم تاُألخ نابحديث، باب الصدقة على بين هاشم ،كتاب الزكاة، وأبو داود). 8/155(، )6761: (حديث، و :

ة للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَهلِ بيته باب ما جاَء في كَراهية الصدقَ ،كتاب الزكاة، والترمذي). 3/88(، )1650(
يهالوم2/39(، )657: (حديث، و.(  

، )6168: (حديث، املَرُء مع من أَحب ،كتاب األدب، أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث ابن مسعود 4
، )2640: (حديث، باب الْمرُء مع من أَحب ،لْآدابِكتاب الْبِر والصلَة وا ،ومسلم يف الصحيح). 8/39(
، )5127: (حديث، باب إخبار الرجلِ الرجلَ مبحبته إياه ،أبواب النوم، وأبو داود يف السنن). 4/2034(
، )2385(: حديث، باب ما جاَء أَنَّ الْمرَء مع من أَحب ،أبواب الزهد، والترمذي يف اجلامع). 7/446(
)4/173.(  
ابن ). 47ـ45(ـ كتاب الصالة ـ  شرح العمدة: ابن تيمية: وينظر ).1/136( ،التوضيح :خليل :نقال عن 5

تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية من خالل كتايب إيضاح : الصادق الغرياين). 12/122(، فتح الباري: حجر
، )ديب(دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، للونشريسي وشرح املنهج املنتخب للمنجور السالك

مناهج : الرجراجي: وانظر إنكارا شديدا إلحلاق املراهق بالبالغ ونسبة ذلك للمالكية). 63(، )1423/2002(1ط
دار ابن ، أمحد بن علي، أبو الفضل الدمياطي: ت، التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالا

 ).334ـ3/332(، )1428/2007(1ط، )بريوت(حزم
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فال ميكن إعماهلا يف إحلاق أفراد املتالزمة ، وبغض الطرف عن قوة هذه القاعدة أو ضعفها
التمييز باملكلفني كما فعلت بعض املذاهب بالصبيان املراهقني؛ وذلك لبعد ما بينها من ذوي 

  1.وبني ذوي العقول البالغني
  

هل تقع ، فأداه عنه غريه بغري إذنه، من وجب عليه أداء عني مال" :2ابن رجبقال  .27
 3."موقعه وينتفي الضمان عن املؤدي؟

على ناقص العقل أو فاقده من واجبات اتفق مجيع العلماء على أن الويل إذا أدى ما 
 4.فإا تقع موقعها وينتفي الضمان عن الويل، نفقة كانت أو غرامة أو زكاة، مالية

  
 .عند مجهور األصوليني 5."فعل وقول ذوي متالزمة داون ال يوصف بالكراهة" .28

  6.همويوصف فعل وقول املميزين منهم بالكراهة دون التحرمي على ما اختاره بعض
  
   8.وهذا كإقرارهم وتربعام 7."قول أفراد متالزمة داون هدر فيما يلزمه الغرم" .29

                                                             
  ).126: (ينظر ص 1
 احلفاظ، قدوة األنام، أوحد اإلمام، الشيخ: " ردبم ابن قال، احلنبلي الدمشقي أمحد بن الرمحن عبد :رجب ابن 2

فتح  ( ،)جامع العلوم واحلكم ( :من مصنفاته، "احملدث املفيد األصوىل البارع الزاهد الفقيه... والفضائل الشتات جامع
عبد الرمحن  :ت، اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد :ابن املربد: ينظر. )هـ 795 -736( ).الباري

نيل األمل  :زين الدين امللطي). 53ـ46(، )2000ـ11421(ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، بن سليمان العثيمني
). 2/334(، )1422/2002(1ط، )بريوت(املكتبة العصرية، مريعمر عبد السالم تد :ت، يف ذيل الدول

  ).243(، )د ط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، زكريا عمريات :ت، ذيل طبقات احلفاظ: السيوطي
 ،)1419(1ط ،)السعودية(عفاندار ابن  ،مشهور بن حسن آل سلمان :ت ،تقرير القواعد وحترير الفوائد 3
  ).371ـ2/370(
  ).310ـ309( :ينظر ص 4
 ).1106ـ8/1104( ،موسوعة القواعد الفقهية :حممد بورنو 5
  ).106( :ينظر ص 6
  ).11(، )9: (وانظر القاعدة رقم، )226ـ8/225(، نفسه املرجع :حممد بورنو 7
 ).93( :ينظر ص 8
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 1."األصل أن أخبار ورواية وشهادة فئة متالزمة داون غري مقبولة" .30
  2.وسيأيت التفصيل واالستثناء الحقا      

  
وأما سعادا فقد ، ال يوصف بشقاء اآلخرة إال عاص: "العز بن عبد السالمقال  .31

وقد يوصف ا من مل يطع كأطفال املسلمني ، ا الطائع وهو الغالبيوصف 
M  X  W  V  U    Z  Y  :قوله جل وعال قيلهيدل على 3 ".وجمانينهم

a   ̀  _  ^  ]  \  [   Z   b L) وفئة املتالزمة من هذا  ،) ٢١: الطور
 .واهللا أعلم، القبيل

 
، من الصيب أو جوازه واختلف أهل العلم يف صحته، الكمال ما يطلب فيهكل "  .32

؛ إذ إن أحواهلم العقلية أدىن من "من أفراد املتالزمة فاألصل عدم االعتداد به إن صدر
   4.أحوال عقول الصبيان

  .والتحكيم من املعامالت، من العبادات األذان واإلمامة ومثاله
  
وهذا اختيار ، كالكفارات مثال 5،"حقوق اهللا عز وجل ال تلزم أفراد متالزمة داون" .33

 .احلنفية
 

                                                             
  ).264( ،األشباه والنظائر :ابن جنيم: ينظر 1
  ).346( :صينظر  2
 ،)1407/1987(1ط ،)بريوت(دار البشائر اإلسالمية ،رضوان خمتار بن غريبة :ت ،اإلمام يف بيان أدلة األحكام 3
)135.(  
 ).126ـ125( :ينظر ص 4
رد  :ابن عابدين ،)203ـ1/202( ،بديع النظام :ابن الساعايت ).2/144( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 5

 ).17ـ7/16( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).2/577( ،)2/543( ،احملتار



  

  : املبحث األول

  العبادات
    

  :أربعة مطالبوفيه 

  .الطهارة :املطلب األول

  .الصالة :املطلب الثاين

  .الزكاة والصوم :املطلب الثالث

  .احلج والذكاة واألميان واجلهاد :الرابعاملطلب 
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     بل لوجود الكون ، عد العبادات أساس احلياة واملقصد األمسى واألول خللق اإلنسانت
فبها دوام ، على تفضله وإنعامه له وشكرهم، أمجع؛ إذ هي حق اهللا جل وعال على عباده

وتسمو األخالق وتصفو ، وبربكتها حتصل الراحة ويزول الضيق، واألنس به، القرب منه
  .األنفس

مقصود العبادات اخلضوع هللا، والتوجه إليه، والتذلل بني يديه، واالنقياد  : "الشاطيبقال 
حاضرا مع اهللا،  حتت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حىت يكون العبد بقلبه وجوارحه

ومراقبا له غري غافل عنه، وأن يكون ساعيا يف مرضاته وما يقرب إليه على حسب 
  1".طاقته

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 ).174ـ166( ،علم املقاصد الشرعية :اخلادمي :وينظر ،)2/383( ،املوافقات 1
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  .الطهارة :املطلب األول
  

ملا تشتمل عليه من  ؛ها مجع من أهل العلم وسيلة لغريها كالصالةن الطهارة وإن عدإ     
فهي أيضا مقصد جليل من مقاصد ، معىن االستعداد للوقوف بني يدي اهللا عز وجل
 :وقد مدح اهللا عز وجل أهلها بقوله، الشرع؛ إذ إن اإلسالم قائم على صرحها وداع هلا

 M¯  ®  ¬  «  ª     °L )وال ننسى يف هذا املقام التذكري  ،)٢٢٢: البقرة
M  m  l  k  j  :يقول سبحانه، واليت هي أهم شأنا وأعظم أثرا ،بالطهارة املعنوية

  p  o  nL )الطُ«: وجاء يف احلديث، )١٠٣ :التوبةهور شطر الإمي1.2»ان  
  

  .طهارة اخلبث :الفرع األول
  

 .إزالة النجاسة عن أفراد متالزمة داون .1
 

  :تصور املسألة  -  أ
هل هو واجب لذاته أو واجب حال التلبس ، اختلف أهل العلم يف إزالة النجاسة     

أو ما تشترط له الطهارة؟ ويتخرج عليه حكم إزالة النجاسة عمن ال يطالبون ، بالصالة
  3.أم مؤقتا كاجلنب واحلائض، سواء مطلقا كفاقدي العقل، بالصالة وحنوها

   

                                                             
: حديث، فَضلِ الْوضوِء تباب ،كتاب الطهارة، رواه اإلمام مسلم يف الصحيح من حديث أيب مالك األشعري 1
، )3517: (حديث، باب، أبواب الدعوات، "الوضوء"والترمذي يف اجلامع بلفظ ). 1/203(، )223(
، )2437: (حديث، باب وجوبِ الزكَاة ،كتاب الزكاة، والنسائي". هذا حديث صحيح: "وقال، )5/419(
، )280: (حديث، باب الْوضوُء شطْر الْإِميان ،أَبواب الطَّهارة وسننِها ،"إسباغ الوضوء: "وابن ماجه بلفظ). 5/5(
)1/186.(  
  ).2/42( ،)38ـ2/34( ،املوافقات :يبالشاط :ينظر 2
  ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح ).1/134( ،مواهب اجلليل :احلطاب :ينظر 3
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
  إىل أن جتنب النجاسات يف غري الصالة وما يشترط له  1العلماءذهب مجهور

 2.وكرهوا مباشرة النجاسة يف غري ضرورة، الطهارة مستحب غري واجب
 وحرمة التلبس بالنجاسة لغري ، واختار بعض الفقهاء وجوب إزالة النجاسة فورا

 3.احلاجة
  

 :األدلة  - ت
 ُالصالة يف حكم الوجوب ستدل للجمهور بقياس إزالة النجاسة على شروط ا

ستدل هلم كذلك وقد ي 4،املوسع بسعة الوقت واملضيق بضيقه جبامع الشرطية
 .بعدم وجود دليل الوجوب؛ إذ األصل عدمه

 واستدل من أوجب على الفور بقوله تعاىل:  M§  ¦L )فإن اآلية  )4:املدثر
قيدأطلقت األمر بالتطهري ومل ت.    

                                                             
 يف وجوب ال أن على لإلمجاع للصالة؛ واملراد ،}وثيابك فَطَهر{ :"قال، اإلمجاع عليهابن املرتضى حكى  1

دار احلكمة ، عبد اهللا بن عبد الكرمي اجلرايف: تصحيح، البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، "غريها
، يف دعواه الشوكاينومل يتعقبه ، )1/211(، )1409/1988(مصورة، )1366/1947(1ط، )صنعاء(اليمانية

، )مصر(دار احلديث، عصام الدين الصبابطي: ت، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: ينظر
 ).2/139(، )1413/1993(1ط
، )1415/1994(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املدونة: مالك ).1/103( ،التجريد :القدوري :ينظر 2
 جنس جسده يف كان فإن، جنس جسده يف يكن مل ما اجلنب فيه يعرق بالثوب بأس ال" : قال رمحه اهللا، )1/132(

 ).1/325( ،روضة املستبني :ابن بزيزة".  جسده يف الذي النجس موضع ابتل فيه عرق إذا ألنه ذلك؛ يكره فإنه
 اليت النجاسة إزالة : "قال رمحه اهللا، )2/599(، اموع: النووي ).1/66( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري

".  إزالتها تعجيل يستحب لكن، وحنوها الصالة إرادة عند جتب وإمنا، الفور على ليس بدنه يف ا بالتلطخ عصي مل
، اإلنصاف: املرداوي ).1/49( ،أسىن املطالب :زكريا األنصاري ).498ـ2/494( ،كفاية النبيه :ابن رفعة

  ).1/289( ،)د ت(1ط ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،كشاف القناع عن منت اإلقناع :البهويت). 3/21(
حاشية العدوي  :العدوي ).1/134( ،املرجع السابق :احلطاب ).2/586( ،أحكام القرآن :ابن العريب :ينظر 3

 ،)1414/1994(ط ،)بريوت(دار الفكر ،يوسف الشيخ حممد البقاعي :ت ،على شرح كفاية الطالب الرباين
  ).1/321(، فتح الباري: ابن حجر ).1/164(
 ،)1415/1995(ط ،)بريوت(دار الفكر ،)حاشية البجريمي(حتفة احلبيب على شرح اخلطيب :البجريمي :ينظر 4
)1/181.(  
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ووجه الداللة منه 1،نيكما استدلوا حبديث املعذب ،أن العذاب رب على جمرد عدم الترته ت
، البول مالبسة من التحذير وفيه " 2:ابن حجرقال ، ومل يقيد حبال دون أخرى، من البول
 النجاسة إزالة وجوب على به ويستدل، والثوب البدن يف النجاسات من غريه به ويلتحق
   3".أعلم واهللا، الصالة إرادة بوقت الوجوب خص ملن خالفا
  

 :حمصل املسألة  - ث
باآلية باحتماهلا للطهارة املعنوية؛ حاول مجع من أهل العلم تضعيف االستدالل       

 املفسرين أكثر : "ابن القيمقال  ،إذ هي من أوائل ما نزل من القرآن قبل نزول الشرائع
  4." فزك ونفسك فأصلح وعملك: املعىن أن على

   
   

                                                             
إِنهما لَيعذَّبان، وما يعذَّبان في كَبِريٍ، أَما  «: فقال بقربين، وسلم عليه اهللا صلى النيب مر( :عباس قال نعن اب 1

ةيممي بِالنشمفَكَانَ ي را اآلخأَملِ، ووالب نم رتتسا فَكَانَ الَ يمهدكتاب ، أخرجه البخاري يف الصحيح...). »أَح
ومسلم ). 2/95(، )1361: (وحديث رقم، )1/53(، )218: (حديث، باب ما جاَء في غَسلِ البولِ ،الوضوء

). 1/240(، )292: (حديث، باب الدليلِ علَى نجاسة الْبولِ ووجوبِ الَاستبراِء منه ،كتاب الطهارة، يف الصحيح
، والترمذي يف اجلامع). 1/17(، )20: (حديث، باب االسترباء من البول ،كتاب الطهارة، وأبو داود يف السنن

التنزه  ،كتاب الطهارة، والنسائي يف الصغرى). 1/126(، )70: (حديث، باب التشديد في الْبولِ ،أبواب الطهارة
، باب التشديد في الْبولِ ،رة وسننِهاأَبواب الطَّها ،وابن ماجه يف السنن). 1/28(، )31: (حديث، عنِ الْبولِ

 ).229ـ1/228(، )347: (حديث
إمام " :السيوطيقال ، الدين بشهاب امللقب، الشافعي املصري مث العسقالين علي بن أمحد، الفضل أبو :ابن حجر 2

وبرع فيه، وتقدم يف مجيع فنونه، وانتهت إليه الرحلة والرياسة يف احلديث يف  ...طلب احلديث... احلفاظ يف زمانه
-773(، )اإلصابة يف متييز الصحابة(، )فتح الباري: (من تصانيفه ".الدنيا بأسرها، فلم يكن يف عصره حافظ سواه

إبراهيم باجس عبد  :ت، اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر :السخاوي: تنظر ترمجته). هـ852
: ابن العماد). 366ـ1/363(، حسن احملاضرة: السيوطي). 1419/1999(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، ايد

 ).75ـ1/74(، شذرات الذهب
 .)1/321( ،فتح الباري :ابن حجر 3
دار الكتب  ،مطبوع امش عون املعبود للعظيم آبادي ،ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته 4

 ).410ـ23/405( ،يف اجلامع الطربيوصرح بذلك  ).8/266( ،)1415(2ط ،)بريوت(العلمية
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ومع ، وأن بعضها يدل على ستر العورة، باختالف ألفاظهوأما احلديث فاعتلوا 
  1.االحتمال يسقط االستدالل

وال تعارض بني القولني حىت ، واألقرب أن اآلية تدل على األمر بتطهري النفس والثوب
إال أن األمر ، وأقوال املفسرين من قبيل اختالف التنوع ال التضاد، نضطر للترجيح

مبعىن حرمة مكث املسلم ، الة النجاسة ويف كل األوقاتمبفرده ال يدل على فورية إز
وأما ادعاء ، نيومثل هذا يقال يف حديث املعذب، ولو لوقت يسري، وعليه جناسة مطلقا

  2.فاظ على ردهاضطراب ألفاظه فاحلُ
  

أو هي عبادة واجبة لذاا؟ أهي ، هل طهارة اخلبث واجبة للعبادات :سبب اخلالف  - ج
 وسيلة أم مقصد؟ مث إن كانت وسيلة فهل هي مما يزول بزوال مقصده؟

 

 :التخريج على املسألة  - ح
     ويف ، ؤمر املصاب مبتالزمة داون املميز باجتناب النجاسات لغري احلاجة استحباباي

  3.مبعىن توقف صحة العبادة عليه، ة وجوباالصالة أو ما يشترط هلا الطهار
فعلى أوليائهم منعهم من التلبس بالنجاسات على التفصيل ، وأما غري املميزين

  5.واملشقة جتلب التيسري، وعلى أوليائهم تطهريهم قدر االستطاعة4،السابق
   

                                                             
 ،عبد احلميد بن سعد بن ناصر السعودي :ت ،يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصارعيون األدلة  :ابن القصار 1

، املعلمإكمال : القاضي عياض ).384ـ1/375( ،)1426/2006(1ط ،)الرياض(مكتبة امللك فهد الوطنية
)2/119.(  
حممد عبد الكرمي  ،مصطفى بن أمحد العلوي :ت ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :ابن عبد الرب 2

فتح  :ابن حجر). 236ـ22/234( ،)1387(ط ،)املغرب(وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،البكري
  )321ـ1/318( ،الباري

 .22، 12 :رقموالقاعدة  ،)116( :ص :ينظر 3
  17 :القاعدة رقم :ينظر 4
     04 :القاعدة رقم :ينظر 5
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 .ثياب فئة متالزمة داون .2
 

 :تصور املسألة  -  أ
 من طهارة  ،يف الثياب واآلنية وحنومها اتفق أهل العلم على عمل املكلف مبا تيقن

  1.أو جناسة
 2.واتفقوا على أن األصل فيها الطهارة  
 إن مل يتيقن فيها أحد األمرين ،واختلفوا يف ثياب من ال يتحرز من النجاسة غالبا.  
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 اثياب من ال يتحرز من النجاسة غالبا حممولة على النجاسة حىت يتيقن طهار ،

ش3.وهو قول عند الشافعية، ره متأخرو املالكيةه 
 م واستعمال أوانيهمي4.وهذا مذهب احلنفية، كره الصالة يف ثيا 
 م وأوانيهم الطهارة5.وهذا مذهب الشافعية، األصل يف ثيا 

                                                             
  ).1/62(، املغين: ابن قدامة). 1/206(، اموع: النووي). 1/97(، املبسوط: السرخسي :ينظر 1

  ).2/591( ،شرح املنهج املنتخب :املنجور :ينظر 2

 ،)اإلمارات(مؤسسة خلف أمحد احلبتور ،اخلريحافظ عبد الرمحن حممد  :ت ،املختصر الفقهي :ابن عرفة :ينظر 3
 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).2/591( ،املرجع السابق :املنجور ).1/90( ،)1435/2014(1ط
، بزمن يستقل فيه الصيب بتطهري نفسه ابن العريبوقيده  ).1/62( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).124ـ1/123(

، الترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة ،فثيابه حممولة على الطهارة، أما إن كان له من يقوم على شأن طهارته
  ).102ـ9/101(، )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، مجال مرعشلي :ت
). 1/97(، املرجع السابق: السرخسي). 1/282(، التجريد: القدوري). 1/69(، األصل: الشيباين :ينظر 4

ابن ). 1/112(، رد احملتار: ابن عابدين). 1/19(، البحر الرائق: ابن جنيم). 1/81(، بدائع الصنائع: الكاساين
). 1/50(، )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املبدع يف شرح املقنع: مفلح برهان الدين

، عبد القدوس حممد نذير: ت، الروض املربع شرح زاد املستقنع: البهويت). 161ـ1/160(، اإلنصاف: املرداوي
املنع واجلواز : ثالثة أوجه وللحنابلة). 1/17(، )1417(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة، )الرياض(دار املؤيد
  .واملعتمد األخري، والكراهة

). 1/206(، املرجع السابق: النووي). 75ـ1/74(، الشرح الكبري: الرافعي). 1/72(، األم: الشافعي: ينظر 5
املرجع : ابن قدامة). 1/116(، حتفة احملتاج: اهليتمي). 1/26(، أسىن املطالب: زكريا األنصاري). 1/206(

 ،أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف :ت، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف :ابن املنذر). 1/62(، السابق
  .ابن املنذرو يوسف وأيب الثوريوهو اختيار ). 175ـ2/173(، )1405/1985(1ط، الرياض /دار طيبة
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 :األدلة  - ت
 وهو ، استدل املانعون بترتيل الغالب مرتلة احملقق؛ إذ الغالب يفيد ظنا راجحا

والعبادات حيتاط ، والغالب من هؤالء التلبس بالنجاسة، األحكاممستند أغلب 
 1.هلا

 2.استدل من كره بأن أدىن ما يؤثره الورع الكراهة 
  الذي ال يزول إال بيقني باألصل املتيقن احتج املستصحبون للطهارة بالتمسك

استصحاب األصل أصدق وأضبط من الغالب الذي خيتلف باختالف وبأن ،  مثله
أنه صلى  صلى اهللا عليه وسلمفقد ثبت عن النيب ، والنقل يعضد هذا ،األحوال

  4.وهي ممن ال حيترز من النجاسات 3،وهو حامل ألمامة بنت أيب العاص
  

 :حمصل املسألة  - ث
 عقب االستدالل باحلديث بأن أهل بيت النبوة رضي اهللا عنهم ممن يتحرزون من ت

د هذا بأن األهل ور ،أو بأن جربيل أطلع النيب عليه السالم بطهارته ،النجاسات
 5ابن العريبورد  ،وإن عرف عنهم التوقي واالحتراز فهو معدوم من صبية ال تعقل

                                                             
تطبيقات  :الغرياين ).2/591( ،شرح املنهج املنتخب :املنجور ).3/183( ،تقرير القواعد :ابن رجب :ينظر 1

  ).14( ،قواعد الفقه

  ).1/62(، املغين: ابن قدامة: ينظر 2
 وهو يصلي كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن«: األنصاري قتادة أيب إىل بسنده املوطأ يفأخرجه مالك  3

 سجد فإذا، مشس عبد بن ربيعة بن العاص وأليب وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت زينب بنت أمامة حامل
 ومن). 170:ص(، )81: (حديث، الصالة جامع باب، السفر يف الصالة قصر كتاب، »محلها قام وإذا وضعها،

). 1/109(، )516: (حديث، الصالة يف عنقه على صغرية جارية محل إذا باب، الصالة كتاب، البخاري طريقه
وأبو ). 1/385(، )543: (حديث، الصالة يف الصبيان محل جواز باب، الصالة ومواضع املساجد كتاب، ومسلم

 ،كتاب املساجد، والنسائي يف اتىب). 2/183(، )917: (حديث، باب العمل يف الصالة ،كتاب الصالة، داود
 ).2/45(، )711: (حديث، دإدخال الصبيان املساج

: ت، السنن الكربى: البيهقي ).2/175( ،األوسط :ابن املنذر ).1/109( ،)1/72( ،األم :الشافعي :ينظر 4
 ،الشرح الكبري :الرافعي). 2/577(، )1424/2003(3ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممد عبد القادر عطا

  ).75ـ1/74(
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 حاصلة الطهارة بأن أعلمه جربيل لعل قيل نإف"  :االعتراض الثاين بقوله 1العريب
 اجلهال اعتراضات من ذلك نإف ؛بالبواطن تتعلق ال األحكام أن فاجلواب ،فيها

 و األفعال بظواهر األحكام تتعلق وإمنا ،الشريعة بطالإ يريدون الذين واملبتدعة
 2".به يعتد نهأ وسلم عليه اهللا صلى النيب لعلم ؛األحوال

 زوج حبيبة أم أخته سأل أنه سفيان، أيب بن معاوية حبديثستدل للمسألة وقد ي 
 يف يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان هل: "وسلم عليه اهللا صلى النيب

وما فعله صلى اهللا 3،" أذى فيه ير مل إذا نعم،: "فقالت ،"فيه جيامعها الذي الثوب
وإذا ثبت احلديث وسلمت داللته فال جمال ، عليه وسلم ال يوصف بالكراهة

 سيما ال النجاسة الصبيان ثياب على الغالب : "القرايفقال ، لالعتراض بالقواعد
 - السالم عليه - بصالته السنة جاءت وقد سالمتها، والنادر هلا، لبسهم طول مع

 4".بالعباد لطفا النادر حلكم وإثباتا، الغالب حلكم إلغاء الصالة يف حيملها بأمامة
  

يرجع اخلالف يف هذه املسألة للخالف يف تقدمي األصل أو الغالب إذا  :سبب اخلالف  - ج
 5".الغالب هل هو كاحملقق أو ال؟"أو ، تعارضا

                                                             
اإلمام العامل احلافظ املستبحر ختام علماء  : "ابن بشكوالقال ، اإلشبيلي املعافري حممد بن عبد اهللا :ابن العريب 1

القبس يف شرح موطأ  (، )عارضة األحوذي يف شرح الترمذي ( :من تصانيفة ،"األندلس، وآخر أئمتها وحفاظها
سري : الذهيب). 559ـ558(، الصلة: ابن بشكوال: تنظر ترمجته). هـ543ـ468(، )احملصول (، )ابن أنس

 ).256ـ2/252(، الديباج املذهب: ابن فرحون). 204ـ20/197(، أعالم النبالء
مواهب : احلطاب ).2/591( ،شرح املنهج املنتخب :املنجور: وينظر). 103ـ9/102(، عارضة األحوذي 2

  ).124ـ1/123(، اجلليل
، )366: (حديث، فيه أهله يصيب الذي باب الصالة يف الثوب ،كتاب الصالة ،أخرجه أبو داود يف السنن 3
 وابن). 1/155(، )294: (حديث، الثوب يصيب املين باب، الطهارة كتاب، السنن يف والنسائي). 1/277(

، )540: (حديث،  فيه جيامع الذي الثوب يف الصالة باب، وسننها الطهارة أبواب، السنن يف ماجه
 فيه الرجل جيامع الذي الثوب يف الصالة يف الرخصة باب، الصالة كتاب، خزمية ابن وصححه). 1/339340(

 ).1/380(، )776: (حديث ،أهله
املكتب  ،حممد زهري شاويش ،شعيب األرنؤوط :ت ،شرح السنة :البغوي :وينظر ).4/105( ،الفروق 4

  ).2/431( ،)1403/1983(2ط ،)دمشق(اإلسالمي
طبيقات القواعد ت :الغرياين ).2/591( ،املرجع السابق :املنجور ).3/183( ،تقرير القواعد :ابن رجب: ينظر 5

 ).14( ،الفقهية
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 :التخريج على املسألة  - ح
أما  1،ومثل هذا يقال يف لعام وأيديهم، األصل يف ثياب أفراد متالزمة داون الطهارة

  .واهللا أعلم، هذه املسألة املميزون منهم ممن عرف حبسن التطهر فال تتعلق م
  

 .تطهري فئة متالزمة داون للخبث .3
  

فتصح من فاقد العقل ، اتفق األربعة على أن إزالة النجاسة ال يشترط هلا النية     
  2.وذوو املتالزمة من ذا القبيل، وناقصه

  
  .س فئة متالزمة داون للحرير وحتليهم بالذهبلب .4

  

 :تصور املسألة  -  أ
  انني مينعون من مجيع الفواحش اتفق أهل العلم على أنالصبيان وا

   3.واملعاصي
 واختلفوا يف اإلذن هلم بلبس احلرير والتحلي بالذهب. 

   

                                                             
 ).1/206( ،اموع :النووي :ينظر 1
 ابن ).2/187( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/739( ،البناية :العيين ).3/1086( ،التجريد :القدوري: ينظر 2

مركز  ،أمحد بن عبد الكرمي جنيب :ت ،شفاء الغليل يف حل مقفل خليل :ابن غازي ).1/91( ،بداية اتهد :رشد
، املرجع السابق: النووي ).1/128( ،)1429/2008(1ط ،)القاهرة(جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

: املرداوي). 1/228(، اخلرقيشرح خمتصر : الزركشي). 1/5(، أسىن املطالب: زكريا األنصاري). 2/594(
 .25: وتنظر القاعدة رقم). 1/309(، اإلنصاف

       22: تنظر القاعدة رقم 3
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهو املذهب عند احلنابلة إىل منع غري ، ذهب احلنفية واملالكية يف املشهور

ى الويل وحيرم عل، املكلفني من لبس احلرير والتحلي بالذهب وسائر احملرمات
 1.متكينهم من ذلك

 اإلباحة ، وهلم ثالثة أوجه يف غريه، وذهب الشافعية إىل جتويز ذلك يف العيد
واجلواز قول ، والثالث املنع بعد السبع؛ كي ال يعتاده، واملنع، النوويورجحه 

عند املالكية ش2.وهو وجه عند احلنابلة، ره بعضهمه 
  وقد  ـقال رمحه اهللا  3،مالكونسباها لإلمام ، الكراهة القرايفو ابن رشداختار

أن يكون خفيفا إذا كان  أرجو: " ـي الذهب للغلمان الصغاررطَسئل عن قُ

                                                             
، تبيني احلقائق: الزيلعي). 3/1226(، التجريد: القدوري  ).5/195( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 1
قال رمحه ، )1/462(، املدونة: مالك). 6/420(، رد احملتار: ابن عابدين ).1/653( ،العناية :العيين .)1/58(

حقق ، اجلامع ملسائل املدونة :ابن يونس". للرجال  أكرهه كما الذكور، للصبيان والذهب احلرير لبس أكره : "اهللا
، )بريوت(دار الفكر، )جامعة أم القرى(معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، يف رسائل دكتوراه

، الذخرية: القرايف ).1/44( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).24/176(، )4/415(، )1434/2013(1ط
حاشية ). 191ـ1/190(، مواهب اجلليل: احلطاب). 2/492(، )2/181(، التوضيح: خليل). 3/51(

، )الرياض(مكتبة املعارف، احملرر: اد ابن تيمية). 1/424(، املغين: ابن قدامة). 1/62(، الدسوقي
). 268ـ3/267(، اإلنصاف: املرداوي). 2/71(، الفروع: ابن مفلح). 1/139(، )1404/1984(2ط

  ).1/77(، الروض املربع: البهويت
 م حيرم الصغار الغلمان الذكور عن مالك وسئل : "رمحه اهللا ابن القاسمقال ، )1/400(، املوطأ: مالك: ينظر 2

، املختصر: عرفة ابن). 2/873(، التبصرة: اللخمي". بذلك بأس ال: "قال اخلالخل؟ أرجلهم ويف األسورة وعليهم
 ويلبس: " اهللا رمحه قال، )1/267(، األم: الشافعي). 2/300(، السابق املرجع: احلطاب). 2/128129(

: اجلويين). 2/495(، احلاوي: املاوردي". والصيغ احللي ويلبسون، إناثا أو ذكورا عليه يقدرون ما أحسن الصبيان
: النووي). 5/35(، )5/28(، الشرح الكبري: الرافعي). 2/322(، الوسيط: الغزايل).  ،)2/607اية املطلب

: املرداوي). 1/424(، املغين: ابن قدامة ).3/279(، حتفة احملتاج: اهليتمي). 5/9(، )436ـ4/435(، اموع
  ).268ـ3/267(، املرجع السابق

جنم السنن ، أحد األئمة األعالم واجلهابذة العظام، األصبحي عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك اهللا عبد أبو 3
تنظر ، )هـ 179– 93( ، صاحب املوطأ، النيب صلى اهللا عليه وسلموإمام دار اهلجرة الذي بشر به يف حديث 

: الذهيب). وما بعدها1/104(، ترتيب املدارك: القاضي عياض). وما بعدها10(، االنتقاء :ابن عبد الرب: ترمجته
 ).729ـ4/719(، تاريخ اإلسالم
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تركه أحب إيل  : "وسئل عن قرط الذهب للصيب الصغري، قال 1، "ذلك خفيفا
 2".يف الغلمان

  

 :األدلة  - ت
 استدل املانعون جبملة من األدلة: 
أُحلَّ الذَّهب والْحرِير لإِناث أُمتي، وحرم «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

مجع مضاف يعم كل ذكر ) ذكورها(ووجه الداللة منه أن لفظ  3،»علَى ذُكُورِها
 4.مبا فيهم الصبيان

ننزِعه عن كُنا  «: رضي اهللا عنه جابرقال ، ثبت عن مجلة من الصحابة املنع -
 قمص صبيانه وعلى سفر، من حذيفة وقدم " 5،»الْغلْمان، ونتركُه علَى الْجوارِي

وابن  عمروروي عن  6،"اجلواري  على وتركها الصبيان، على فمزقها حرير، من
وهذا كله دليل على أم  : "ابن تيميةقال  7،شق ثوب احلرير عن الصبيان مسعود

                                                             
  ).1/400(، املدونة: وينظر). 24/176(، اجلامع: ابن يونس 1
، املختصر: ابن عرفة). 13/267(، الذخرية: القرايف: وينظر ).18/441( ،البيان والتحصيل :ابن رشد :ينظر 2
 ).129ـ2/128(
أَبواب اللِّباسِ عن رسولِ اِهللا صلَّى اللَّه  ،اجلامع من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنهأخرجه الترمذي يف  3

لَّمسو هلَيبِ ،عالذَّهي احلَرِيرِ واَء فا جم ابكتاب ، والنسائي يف الصغرى ).3/269(، )1720: (حديث، ب
 ".حديِثٌ حسن صحيح : "قال الترمذي). 8/161(، )5148: (حديث، تحرِمي الذَّهبِ علَى الرجالِ ،الزينة

ابن ). 1/424(، املغين: ابن قدامة). 436ـ4/435(، اموع: النووي ).2/322(، الوسيط: الغزايل :ينظر 4
  ).51ـ49(، ـ الصالة ـ شرح العمدة: تيمية

وهو عند الطحاوي يف  ).6/167( ،)4059( :حديث ،باب يف احلرير للنساء ،كتاب اللباس ،أخرجه أبو داود 5
 ،كتاب الكراهة،"اجلواري على وتركه،  الغالم عن احلرير نزع،  اهللا عبد بن جابر أن: " بلفظشرح معاين اآلثار 

  ".إسناده صحيح" :قال حمققا السنن ،)4/254( ،)6727( :حديث ،باب لبس احلرير
 بإسناد احمللىوأخرجه ابن حزم يف  ،ومل أجده فيما طبع من مصنفام ،واخلاللعزاه ابن قدامة وابن تيمية لألثرم  6

شرح  ).1/424( ،املغين ).9/246( ،)د ط( ،)بريوت(دار الفكر ،فسعيد بن جبري مل يدرك حذيفة، منقطع
  ).49( ،ـ الصالة ـ العمدة

ابن وقد حكم احلافظ ، )240:ص(، )121: (أثر رقم، أثر عمر رضي اهللا عنه أخرجه هشام بن عمار يف جزئه 7
سعد بن ناصر بن عبد العزيز  :ت،  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ،على أحد أسانيده بالصحة ابن حجر

 ابن أثر وأما ،)358ـ10/355(، )2244: (أثر، )1419(1ط، )الرياض( دار العاصمة، دار الغيث ، الشثري
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وعمر وحذيفة من رواة حديث  ،احلديث عموم التحرمي يف الرجالفهموا من 
فإنه مل يبلغنا أحدا منهم  ،وألن ذلك إمجاع منهم ؛فهم أعلم مبعىن ما مسعوا ،التحرمي

 1".رخص فيهأ
قال اهللا  2،ستثناءوال دليل على اال، متكينهم من احملرمات اتفاق اجلميع على حترمي -

ويدل هلذا املعىن ، )٦ :التحرمي( M  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L  :تعاىل
لَا تسقُوا صبيانكُم  «: ابن مسعودوقال ، وغريه 3حديث ي الصبيان عن القزع

إِثْمهم الْخمر، ولَا تغذُّوهم بِها، فَإِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاَءكُم فيما حرم علَيكُم، إِنما 
مقَاهس نلَى م4.»ع 

  

 يزون يف استثنائهم الصبيان على عدة اعتباراتم ضعاف ، واستند اككو
كما أم حمل  ،وأن شهامتهم ال تأىب احلرير والذهب، وغري مكلفني، العقول
 5.للزينة

                                                                                                                                                                              
 عبد مصنف، والفضة الذهب وانية والديباج احلرير باب، جامعه يف راشد بن معمر فرواه، عنه اهللا رضي مسعود
 احلرير لبس يف باب، والزينة اللباس كتاب، املصنف يف شيبة أيب وابن). 11/70(، )19937: (أثر، الرزاق

 وأخرجه). 9/157(، )8786(، الكبري يف والطرباين). 5/152(، )24655(، )24654: (أثر، لبسه وكراهية
: اهليثمي قال). 8/197(، )5688: (أثر، منها يكره وما واألواين والزي املالبس يف باب، اإلميان شعب يف البيهقي

 ).5/144(، الزوائد جممع، "الصحيح رجال أحدمها ورجال بإسنادين، الطرباين رواه" 
  ).51(، شرح العمدة: ابن تيمية 1
 ).22: (تنظر القاعدة رقم 2
، )5920: (حديث، القزع باب، اللباس كتاب، عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث منأخرجه البخاري  3
، داود وأبو). 3/1675(، )2120: (حديث، القزع كراهة باب، والزينة اللباس كتاب، ومسلم). 7/163(

 حيلق أن عن النهي ذكر، الزينة كتاب، والنسائي). 6/260(، )4193: (حديث، الذؤابة يف باب، الترجل كتاب
، القزع عن النهي باب، اللباس أبواب، ماجه وابن). 8/182(، )5228: (حديث، بعضه ويترك الصيب شعر بعض

  ).617ـ4/616( ،)3637(: حديث
كتاب ، وعبد الرزاق يف املصنف). 227:ص(، )1006: (األثر رقم، باب األشربة، أخرجه أبو يوسف يف اآلثار 4

). 57:ص(، )133: (األثر، وأمحد يف األشربة). 9/251(، )17102: (األثر، باب التداوي باخلمر، األشربة
 .وأسانيده جيدة، )9/345(،  )9717: (األثر، والطرباين يف الكبري

، )5/28(، الشرح الكبري: الرافعي). 2/322(، الوسيط: الغزايل). 2/495(، احلاوي: املاوردي :ينظر 5
  ).1/424(، املغين: ابن قدامة ).436ـ4/435(، اموع: النووي). 5/35(
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 ا مقتضى مراعاة اخلالفويومقتضى خشية اعتيادهم ، مكن االستدالل للكراهة بأ
 1.ن الكربزم

  

 :حمصل املسألة  - ث
وجياب عن متمسك ايزين  ،واتفاق الصحابة، تظهر رجاحة قول املانعني؛ لعموم النهي

  :مبا يلي
  مني وأن شهامتهم ال من اللعب ما ال يباح للبالغ مل يباح هلوف العقاضعالقول بأ

 يف بذلك يؤمر مل لو ألنه احملظورات؛ سائر عن وينهى : "جلصاصقال ا، تأباه فيه نظر
 اإلقالع البلوغ بعد عليه يصعب، وخيتاره يؤثره وما شهواته وسائر وخلي، الصغر

واملتأمل  3،"وخمنث لطبيعته مفسد له هنس احلرير فإوجينبه لب: " ابن القيموقال  2،"عنه
 .هلاته العلل جيد أن مراعاا يف ضعاف العقول أوىل باللزوم

  م حمل زينة ال يكفي إلباحة احملظور؛م إذاالدعاء بأحترمي مع - للزينة حمال كو 
وألن  " :ابن تيميةقال ، النساء خبالف اإلباحة، ال التحرمي يقتضي -  م االستمتاع

بل جيب صونه عما  ،تزيني الغالم مبا تزين به اجلارية ليس جبائز ألنه ليس حمال للشهوة
فإن ذلك سبب العتياده التشبه بالنساء  ؛يشبه به النساء ويصري به مبرتلة املخنث

 4".ورمبا كان سببا للفتنة به إىل غري ذلك من املفاسد ،وختنيثه إذا كرب
 وال  ،إذ املنع من باب النهي عن املنكر ودرء الفساد ؛التمسك بعدم تكليفهم ال يسلم

، مكلف غري بأنه عليه حراما يره مل من واحتج " :ابن القيمقال  ،تعلق له بالتكليف
                                                             

 ).13/267(، الذخرية: القرايف: ينظر 1
 ).5/195( ، أحكام القرآن 2
 بالذهب، كاحللية للنساء األصل يف خلق بأنه عنه جييب من ومنهم " :وقال رمحه اهللا، )243(، حتفة املودود 3

 واخليالء الفخر من يورثه ملا حرم: قال من ومنهم بالنساء، الرجال تشبه مفسدة من فيه ملا الرجال على فحرم
 لبسه فإن والرجولة، الشهامة وضد والتخنث األنوثة من للبدن مبالمسته يورثه ملا حرم: قال من ومنهم، والعجب
 التخنث من مشائله وعلى إال األكثر يف يلبسه من جتد تكاد ال وهلذا اإلناث؛ صفات من صفة القلب يكسب
 لبس ينقصه أن بد فال ورجولية، فحولية وأكثرهم الناس أشهم من كان لو حىت خيفى، ال ما والرخاوة والتأنث
 هدي يف املعاد زاد". احلكيم للشارع فليسلم هذا فهم عن وكثفت طباعه غلظت ومن يذهبها، مل وإن منها، احلرير

  ).74ـ4/73(، )1415/1994(27ط، )الكويت(اإلسالمية املنار مكتبة ،)بريوت(الرسالة مؤسسة ،العباد خري
 ).1/424(، املغين: ابن قدامة: ينظرو). 51(، شرح العمدة 4
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، مكلفا يكن مل وإن الصيب فإن القياس؛ أفسد من وهذا، كالدابة للحرير لبسه حيرم فلم
 عريانا الصالة من وال، وضوء بغري الصالة من ميكن ال وهلذا، للتكليف مستعد فإنه

 1."واللواط والقمار اخلمر شرب من وال، وجنسا
  

وهل ، لعلة حترمي الذهب واحلرير على الرجال ـفيما أظن  ـيرجع  :سبب اخلالف  - ج
 نعا عن الرجال حتقيقا لكمال الرجولية؟أو م، يشتمالن على مفسدة ذاتية

 .ويرجع كذلك إىل مدى التوسع يف إعمال مبدأ سد الذرائع
  

 :التخريج على املسألة  - ح
وعلى أوليائهم منعهم ، والتحلي بالذهبمينع أفراد متالزمة داون من لبس احلرير 

  .وجوبا
  

  .دثطهارة احل :ثاينالفرع ال
 

 .وضوء أفراد متالزمة داون .1
 

 :تصور املسألة  -  أ
وأن زوال العقل ، اتفق أهل العلم أن العقل شرط صحة ووجوب يف الوضوء     

وال ، ومقصودهم بالزوال زوال اإلدراك بالكلية حىت يذهب احلس 2،ناقض من نواقضه
وذا يتبني صحة وضوء املميزين من الصبيان ، يشعر اإلنسان مبا خيرج منه

                                                             
 ).243( ،حتفة املودود 1
باب وضوِء الصبيان، ومتى يجِب علَيهِم الغسلُ والطُّهور، وحضورِهم  ،البخاري يف اجلامع الصحيح :ينظر 2

هِمفُوفصو ،زائاجلَننِ وييدالعةَ واعتبيني احلقائق: الزيلعي). 1/59(، األصل: الشيباين). وما بعدها1/171(، اجلَم ،
، املدونة: مالك). 1/57(، النهر الفائق: سراج الدين ابن جنيم). 1/87(، رد احملتار: ابن عابدين). 1/10(
). 1/69(، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 1/37(، التبصرة: اللخمي). 1/14(، اجلامع: ابن يونس). 1/121(

، وسيطال: الغزايل). 1/121(، اية املطلب: اجلويين). 1/26(، األم: الشافعي). 2/40(، الذخرية: القرايف
ابن : وانظر حكاية اإلمجاع). 1/310(، اإلنصاف: املرداوي). 1/158(، الشرح الكبري: الرافعي). 1/315(

 ).2/21(، اموع: النووي). 1/128(، املغين: ابن قدامة). 1/46(، بداية اتهد: رشد احلفيد
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 3،"النواقض  من ذكره من أر فلم العته وأما " 2:زين الدين ابن جنيمقال  1،واملعتوهني
 فظاهر، ا مكلفا جعله من أما، العبادات أدائه صحة على االتفاق الكل كالم : "وقال
، عباداته بصحة صرحوا وقد العاقل، كالصيب جعله ألنه مكلفا؛ جيعله مل من وكذا
  4".الوضوء ينقض ال العته أن منه فيفهم

فكل من له أهلية للنية صح ، وقد أحسن من جعل التمييز شرطا يف الطهارة بدل العقل
   5.وضوءه

أن املميز إذا اتصف بكونه حمدثا يؤمر بالوضوء؛ ، وليعلم أن مرادهم بشرط الوجوب
وقد سبق تفصيل الكالم يف حبث إطالقات ، ال أنه يؤمث بتركه، ليستبيح ما منعه احلدث

  6.التكليف
   

                                                             
دار الكتب  ،فريد املزيديأمحد  :ت ،شرح الرسالة :زروق ).1/10( ،املرجع السابق :الزيلعي :ينظر 1

حاشية ). 1/113(، مناهج التحصيل: الرجراجي ).1/97( ،)1427/2006(1ط ،)بريوت(العلمية
  ). 1/236(، شرح خمتصر اخلرقي: الزركشي). 1/134(، حتفة احملتاج/الشرواين

: ابن عابدين ).1/275(، البناية: العيين: ينظر) هل زوال العقل حدث أو سبب للحدث؟(وللبحث تعلق مبسألة 
، حممد املختار السالمي: ت، شرح التلقني: املازري). 1/67(، املقدمات: ابن رشد ).1/140(، املرجع السابق

: املرداوي ).1/236( ،شرح اخلرقي: الزركشي ).1/180(، )2008(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي
 ).1/121(، )1/44(، اإلنصاف

البحر  : (من مصنفاته، اإلمام العلّامة ختام احملقّقني واملفتني  ،احلنفي ،بن إبراهيم بن حممد :زين الدين ابن جنيم 2
: الزركلي). 10/523(، شذرات الذهب: ابن العماد: ينظر). 970:(تويف سنة، )األشباه والنظائر (، )الرائق

  ).3/64(، األعالم
  ).1/41( ،البحر الرائق 3
 ).1/42( ،املرجع نفسه 4
، )1/36( ،اإلقناع :الشربيين ).1/28( ،أسىن املطالب :زكريا األنصاري ).1/97( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 5
 ،)القاهرة(عامل الكتب ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى :البهويت .)1/44(، املرجع السابق: املرداوي. )1/38(

 ).1/52( ،)1414/1993(1ط
 :النووي ).154ـ1/152( ،روضة املستبني :ابن بزيزة :وينظر .12: والقاعدة رقم، )77ـ75( :ص :ينظر 6

 ).2/132( ،اموع
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 :التخريج على املسألة  - ب
وال يصح من ، ويصح منه، يؤمر املميز من فئة متالزمة داون بالوضوء إذا أحدث    

  1.غري املميز بال خالف
  

 .وضوء من ملس أفراد متالزمة داون شهوةال .2
  

 : تصور املسألة  -  أ
، للمالكية والشافعية واحلنابلة القوالن يف النقض من مس الصغري والصغرية    

والكافة جيعلون ، واملذهب عندهم عدم النقض؛ إعماال للمعىن دون ظاهر النص
  2.ال بالتكليف والعقل، املسألة متعلقة بقضية االشتهاء

  

 : التخريج على املسألة  - ب
لحق أفراد املتالزمة يف هذه املسألة بالبالغني؛ وذلك ألن الشهوة متعلقة باكتمال ي

رر أن وقد سبق أن قُ، جح النقض باللمس أم السواء أر ،البدن ال بتمام العقل
خال ما تعلق باألمور اجلنسية؛ وذلك ، أحكام فئة متالزمة داون كأحكام الصبيان

  3.البالغني يف خصائصهاملماثلتهم 
   

                                                             
  15، 6، 5: رقم تنظر القواعد التالية 1
، شرح التلقني: املازري ).1/98( ،املقدمات املمهدات ).1/98( ،والتحصيل البيان :ابن رشد :ينظر 2
 ،مناهج التحصيل :الرجراجي ).1/98( ،شرح الرسالة :زروق ).1/153( ،التوضيح :خليل). 1/189(
 ،الوسيط :الغزايل ).150ـ1/147( ،حبر املذهب :الروياين ).1/187( ،احلاوي :املاوردي ).1/115(
شرح  :الزركشي ).1/144( ،املغين :ابن قدامة .)2/37(، )29ـ2/28( ،اموع :النووي ).1/317(

 ،كشاف القناع :البهويت ).231ـ1/230( ،الفروع :ابن مفلح ).1/268(، )1/248( ،اخلرقي
  ).129ـ1/126(
    7: تنظر القاعدة رقم 3
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 .سل أفراد متالزمة داونغُ .3
 

 :تصور املسألة  -  أ
وما يضارعه من مسائل ، اتفق اجلميع على أن الويل مطالب بأمر املميز بالغسل    

وال أثر خلالف الفقهاء يف جواز ، كالوضوء واالستنجاء واالستجمار، الطهارة
مبنية على اإلنزال وحصول اللذة اتصاف املراهق واملراهقة باجلنابة؛ إذ املسألة 

وقد صرح مجع من العلماء بأن أحكام اانني واملعتوهني يف ذا ، وإمكانية الوطء
   1.الباب كأحكام البالغني؛ وذلك لتساويهم يف اخلصائص اجلنسية

  

 :التخريج على املسألة  - ب
، يؤمر البالغ من فئة متالزمة داون بالغسل إذا حدث له موجب من موجباته   

  2.ويصح منه
  

 .إجياب الغسل من وطء أفراد املتالزمة .4
  

 :تصور املسألة  -  أ
وال ، أو وطئها بالغ وهي مراهقة،  اختلف أهل العلم فيمن وطئها مراهق وهي بالغة      

أثر للخالف يف حبثنا؛ إذ اجلميع متفقون على أن املسألة متعلقة بالبلوغ وإمكانية الوطء 
  3.بالعقل والتمييزوأن ال تعلق هلا ، وحصول اللذة

                                                             
 شرح: املازري ).1/334(، )1/162( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/61(، البحر الرائق: ابن جنيم :ينظر 1 

). 1/129(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري). 166ـ1/165(، التوضيح: خليل). 1/271(، التلقني
، اإلقناع: الشربيين). 1/259(، التحفة: اهليتمي). 2/132(، اموع: النووي). 1/161(، حبر املذهب: الروياين

 ،)د ط(، )بريوت(دار الكتاب العريب، بدائع الفوائد: ابن القيم). 152ـ1/151(، املغين: ابن قدامة). 1/64(
  7: وتنظر القاعدة رقم ).1/80(، شرح املنتهى: البهويت). 2/95(، )1/41(، اإلنصاف: املرداوي). 4/53(
  16، 15، 12، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 2
، النهر الفائق: سراج الدين ابن جنيم ).63ـ1/61(، البحر الرائق: ابن جنيم). 1/334(، البناية: العيين: ينظر 3
وال تغتسل الكبرية من وطء الصيب؛ ألن ذكره  : "قال مالك رمحه اهللا، )1/235(، اجلامع: ابن يونس). 1/66(

، )477ـ1/474(، مواهب اجلليل: احلطاب). 129ـ1/128(، التبصرة: اللخمي". كاإلصبع، إال أن ترتل هي
: اهليتمي). 2/132(، اموع: النووي ).1/179(، الشرح الكبري: الرافعي". ومبغيب حشفة بالغ: "قال خليل
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 :التخريج على املسألة  - ب
وفاقا ، ذكرا وأنثى، ما يقال يف العاقل البالغ يقال يف البالغ من فئة متالزمة داون   

  1.وخالفا
  

 .اغتسال املصابة باملتالزمة من احليض .5
  

 :تصور املسألة  -  أ
تساهلا يشترط املالكية يف املشهور والشافعية واحلنابلة على مريد وطء زوجه انونة اغ     

، ال بد للزوج من أن ينوي بدهلا ضرورة وعند الشافعية واحلنابلة، من احليض حلل ذلك
  2.واملعتمد األول، وللحنابلة وجه يف إلزامها بالنية، فإن مل ينو فوجهان عند الشافعية

 تعاىل هللا فيه احليض من الغسل : "فقال القرايف وعلل ذلك، فلم يشترطوا النية وأما املالكية
، عبادة أنه جهة من تكليف وخطاب، شرط أنه جهة من وضع خطاب، خطابان

 هذا كون فيبطل، األول دون فيه يقدح النية فعدم، النية إىل احملتاج هو الثاين واخلطاب
  3".شرطا كونه ويبقى، عبادة الغسل
النية إمنا تشترط يف صحة الغسل للصالة، وأما للوطء يف حق الزوج  : "ابن رشدوقال 

العبادات يفعلها  فال؛ ألنه متعبد بذلك فيها مأمور باغتساهلا قبل الوطء، وما كان من
  4".املتعبد يف غريه مل يفتقر يف ذلك إىل نية، كغسل امليت

                                                                                                                                                                              
 : "قال رمحه اهللا، )152ـ1/151(، املغين: ابن قدامة ).1/64(، اإلقناع: الشربيين). 1/259(، حتفة احملتاج

 قراءة وإباحة والطواف، الصالة، لصحة شرط أنه معناه بل بتركه، التأثيم الصغري يف الغسل وجوب معىن وليس
، شرح اخلرقي: الزركشي). 360(، ـ الطهارة ـ شرح العمدة: ابن تيمية. "املسجد يف واللبث القران،

حممود بن شعبان بن عبد املقصود : ت، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن رجب). 285ـ1/283(
  ).8/29(، )1417/1996(1ط، )القاهرة(دار احلرمني، )املدينة النبوية(مكتبة الغرباء األثرية، وآخرين

  16، 15، 12، 7، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 1
 ).1/97(، الشرح الكبري: الرافعي ).1/90(، احلاوي: املاوردي ).1/373( ،مواهب اجلليل :احلطاب :ينظر 2

، الفروع: ابن مفلح). 1/188(، )1/66(، التحفة: اهليتمي). 2/372(، )1/331(، اموع: النووي
  ).1/52(، شرح املنتهى: البهويت). 2/374(، صافناإل: املرداوي ).1/357(
   18 :نظر القاعدة رقمتو). 1/378( ،الذخرية 3
  17 :نظر القاعدة رقمتو ).122ـ1/121( ،البيان والتحصيل 4
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ء على املكلفني؛ وهلذا مل يتكلموا احلنفية ال يشترطون الغسل من احليض حلل الوط :تنبيه
  1.واهللا أعلم، عن هذه املسألة

  

 :التخريج على املسألة  - ب
وأما غري املميزة فتؤمر أو ، تؤمر املميزة من ذوي املتالزمة بالغسل من اجلنابة واحليض    

توال تشترط نيتها على ما اختاره السادة ، ل إن طهرت من احليض؛ ليحل مجاعهاغس
  2.املالكية

  
  .أحكام املساجد واملصاحف :ثالثالفرع ال

  
 .دخول أفراد متالزمة داون للمسجد .1

  

 :تصور املسألة  -  أ
اتفق العلماء على منع اانني والصبيان من دخول املسجد إذا غلب على الظن      

  .جناستهم أو آذوا املصلني
فيما سوى واختلفوا ، واتفقوا على جواز ذلك للمميز الذي عرف عنه التطهر واألدب

  3.ذلك
   

                                                             
  ).1/229( ،رد احملتار :ابن عابدين ).2/416(، النهر الفائق: سراج الدين ابن جنيم: ينظر 1
  18، 17، 15، 12، 7، 6، 5: تنظر القاعدة رقم 2
: ابن رشد ،)1/195( ،املدونة :مالك ).2/68( ،املبسوط :السرخسي ).2/770( ،التجريد :القدوري :ينظر 3

 ،الفروع :ابن مفلح ).2/266( ،احلاوي :املاوردي). 6/188(، الذخرية: القرايف). 1/284(، البيان والتحصيل
)1/262.(  
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  :اآلراء يف املسألة  - ب
 اننيوجاز للتعليم عند  ،مييزون املسجد والصبيان الذين ال يكره إدخال ا

واستثىن احلنابلة اانني فمنعوهم  ،وقيده بعضهم بشرط التمييز ،الشافعية واحلنابلة
 1.مطلقا

 منهم أحدث سواء، مطلقا فيه الصبيان وتعليم إدخال منع املالكية عند املذهب •
 ،2ي إذا أويكف، يعبث ال كان إن الصالة وقت ورخصوا، حيدث مل أم العبث

 4.فاشترط الشرطني للجواز، بني تعليمه وإدخاله 3ابن القاسمومل يفرق 
 5.ورخص فيه بعضهم، ورأوا حرمة تعليمهم فيه، وكره احلنفية إدخاهلم املسجد 

   

                                                             
 ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).4/137( ،العزيز شرح الوجيز :الرافعي ).2/207( ،حبر املذهب :الروياين 1
 ،كشاف القناع :البهويت ).2/115( ،اإلنصاف :املرداوي ).1/262( ،الفروع :ابن مفلح ).268ـ1/267(
)1/148.(  
محيد بن حممد  :ت، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة :ابن شاس). 1/409(، التبصرة: اللخمي :ينظر 2

). 6/188(، املرجع السابق: القرايف). 3/954(، )1423/2003(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حلمر
 ).4/71(، الدردير وحاشية الدسوقي

 قد فقيها كان: " الرب عبد ابن قال، إمامهم بعد املالكية السادة عمدة، العتقي خالد بن القاسم بن الرمحن عبد 3
تاريخ ابن يونس  :تنظر ترمجته، )هـ 191 - 132 (". صابرا مقال صاحلا رجال وكان، الرأي عليه غلب

ابن ). 51ـ50(، االنتقاء: ابن عبد الرب). 1/321(، )1421(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املصري
 ).468ـ1/465(، الديباج املذهب: فرحون

مبلغ األدب فال بأس أن يؤتى به  إن بلغ الصيب(: فروى ابن القاسم، وأما تعليمهم يف املسجد " :ابن عرفةقال  4
ال جيوز تعليمهم فيه؛ ألم ال ( :، وروى سحنون)املسجد، وإن كان صغريا ال يقر فيه ويعبث فال أحب ذلك

ويظهر ـ واهللا أعلم ـ أن  ).210ـ8/209( ،املختصر الفرعي ،"، وهذا هو الصحيح)يتحفظون من النجاسة
 " :فيهاو ،)1/195( ،املدونة :مالك :ينظر.  وأوائل األصحابمذهب ابن القاسم هو مذهب مالك رمحه اهللا

 بأسا، ذا أرى فال ي إذا ويكف لصغره يعبث ال كان إن: فقال املساجد؟ إىل م يؤتى الصبيان عن مالك وسئل
: خليل). 1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد". املسجد إىل به يؤتى أن أرى فال لصغره يعبث كان وإن: قال

  ).2/115(، مواهب اجلليل: احلطاب). 2/8(، التوضيح
دار  ،فتح القدير :ابن اهلمام ).2/68( ،املبسوط :السرخسي ).2/770( ،التجريد :القدوري :ينظر 5

 ،)1/656( ،رد احملتار :ابن عابدين ).5/270( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/422( ،)د ط( ،)بريوت(الفكر
)6/428.( 
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 :األدلة  - ت
  عليه وسلماستدل املانعون بقوله صلى اهللا: » كُماجِدسوا مبنج  ،كُمانيبص

كُمانِينجموقالوا أن الغالب يف هؤالء عدم ، ووجه الداللة منه واضح 1،» ...و
  2.واملساجد تصان منها، التوقي من النجاسة

 واستدل من أجاز جبملة من األحاديث منها: 
 عاتقه، على العاص أيب بنت وأمامة وسلم، عليه اهللا صلى النيب علينا خرج « -

 3.»رفعها رفع وإذا وضع، ركع فإذا فصلى،
   

                                                             
وأبو هريرة ومكحول مرسال أخرجه ابن ماجه  معاذ بن جبلو واثلة بن األسقع حديث يرويه جزء من) ضعيف( 1

أخرجه و ،)1/481(، )750: (حديث رقم، باب ما يكْره في الْمساجِد ،أبواب املساجد واجلماعات، عن واثلة
: حديث، باب الْبيعِ، والقَضاِء في الْمسجِد، وما يجنب الْمسجِد ،كتاب الصالة ،عن البقية عبد الرزاق يف املصنف

: حديث، والطرباين يف الكبري عن معاذ وأيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة). 442ـ1/441(، )1729ـ1726(
). 4/374(، )3591: (حديث، ويف مسند الشاميني). 8/132(، )7601: (ورقم، )20/173(، )369(

ابن قال ، صرح ذا مجع من احملققني، وأحسن أحوال بعضها أن يكون منقطعا، ضعيفة جداوأغلب أسانيد احلديث 
: ت، الواهية األحاديث يف املتناهية العلل، "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن يصح ال حديث هذا : "اجلوزي
 ابن وقال ،)1/404(، )1401/1981(2ط) باكستان(اباد فيصل األثرية، العلوم إدارة، األثري احلق إرشاد
، )بريوت(دار املعرفة، عبد اهللا هاشم اليماين :ت، أحاديث اهلداية الدراية يف ختريج، "ضعيفة كلها أسانيده:" حجر

الكامل يف : ابن عدي). 3/347(، الضعفاء الكبري: العقيلي: وانظر من تكلم فيه أيضا). 1/288(، )د ط(
جابر  وأب :ت ،شرح جامع الترمذي :ابن سيد الناس). 10/177(، السنن الكربى: البيهقي). 5/218(، الضعفاء

البدر املنري يف  :ابن امللقن). 273ـ4/272(، )1428/2007(1ط، )الرياض(دار الصميعي، وآخرون األنصاري
، )الرياض(دار اهلجرة، وآخرون مصطفى أبو الغيط :ت، ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري

). 3/504(، املطالب العالية). 1/549(، فتح الباري: ابن حجر). 567ـ9/566(، )1425/2004(1ط
، )1419/1999(1ط، )السعودية(مكتبة نزار مصطفى الباز ،كامل عويضة :ت، شرح سنن ابن ماجه :مغلطاي

  ).1253ـ1/1245(
  ).4/71(، الدردير وحاشية الدسوقي). 6/188(، الذخرية: القرايف .)1/656( ،رد احملتار :ابن عابدين: ينظر 2
  ).182: (ينظر ص، سبق خترجيه 3
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إِني لَأَقُوم في الصالَة أُرِيد أَنْ أُطَولَ فيها، فَأَسمع  «: قال عليه الصالة والسالم -
هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياهي كَرالَتي صف زوجفَأَت ،بِيكَاَء الصويف هذه  1،»ب

 2.األحاديث إدخال الصبيان غري املميزين من غري نكري
 وبأن إدخال الصبيان ، ومجع من كره بني األحاديث حبمل األمر على الندب

 3.غالبا عما يكرهللمسجد ال خيلو 
  

 :حمصل املسألة  - ث
وعلى التسليم ، حديث األمر بتجنيب املساجد الصبيان واانني ضعيف معارض    

واإلشكاالت اليت أوردت على حديث ، بد أن حيمل على وجه املنع املتفق عليهبصحته ال 
ستدالل حبديث بكاء الصيب لال راداوقال بعض العلماء  4،محل أمامة سبق اجلواب عنها

الحتمال أن يكون الصيب كان خملفًا يف بيت بقرب  ؛فيه نظر : "على جواز إدخاهلم
   5."حبيث يسمع بكاؤه ،املسجد

   

                                                             
، الصيب بكاء عند الصالة أخف من باب، كتاب األذان، أخرجه البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه  1

، )470: (حديث، الصيب لبكاء الصالة ختيف باب، الصالة كتاب، ومسلم). 1/143(، )707: (حديث
، والترمذي). 2/92(، )789: (حديث، حيدث لألمر الصالة ختفيف باب، الصالة كتاب، داود وأبو). 1/342(

: حديث، فأخفف الصالة، يف الصيب بكاء ألمسع إين: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن جاء ما باب، الصالة أبواب
 وابن). 2/95(، )825: (حديث، التخفيف من اإلمام على ما، اإلمامة كتاب، والنسائي). 1/486(، )376(

  ).2/127(، )989: (حديث، أمر حدث إذا الصالة خيفف اإلمام باب، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب، ماجه
: ابن حجر. )273ـ4/272(، النفح الشذي :ابن سيد الناس ).1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد: ينظر 2

  ).1/549(، فتح الباري
دار  ،سامي بن حممد سالمة :ت ،تفسري القرآن العظيم :ابن كثري ).2/176( ،اموع :النووي :ينظر 3

  ).2/144( ،نيل األوطار :الشوكاين ).6/64( ،)1420/1999(2ط ،)القاهرة(طيبة
 ).183ـ182: (ينظر ص 4
صبحي  ،محدي بن عبد ايد السلفي :ت ،انتقاض االعتراض يف الرد على العيين يف شرح البخاري :ابن حجر 5

 ).1/366( ،)1413/1993(1ط ،)الرياض(مكتبة الرشد ،السامرائي
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تدفع  »مع أُمه يسمع بكَاَء الصبِي«: يف صحيحه 1عن االعتراض بأن رواية مسلموجياب 
  2.هذا

وردعهم عن ، ويلزم مع اإلذن هلم بالدخول واملكث للتعلم وحنوه احلرص على طهارم
املعىن يف هذه املسألة مكشوف ال يفتقر إىل  :"ابن رشدقال ، العبث واللعب وإيذاء املصلني

M  É : بيان، إذ ال إشكال يف إباحة دخول الولد إىل املساجد، قال اهللا عز وجل

ÊË    Ð  Ï   Î  Í   ÌL  ... وكان رسول اهللا-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
وإال فالكراهة يف  3يسمع بكاء الصيب يف الصالة فيتجوز يف الصالة خمافة أن تفنت أمه،

إدخاهلم فيه إذا كانوا ال يقرون فيه ويعبثون؛ ألن املسجد ليس مبوضع العبث واللعب، 
  4".وباهللا التوفيق
  

 :يرجع يف تقديري ألمرين :سبب اخلالف  - ج
 أو يف العمل به مع ضعفه، اخلالف يف تصحيح حديث األمر بالتجنيب. 
 اخلالف يف تقدمي األصل على الغالب أو العكس. 

   

                                                             
أحد األئمة من حفاظ احلديث، وهو صاحب  ،أبو احلسني القشريي النيسابوري ،بن احلجاج بن مسلم مسلم 1

 ( :من كتبه، " رحل ومجع وصنف فأوسع ،اإلمام املربز واملصنف املميز : "ابن عساكرقال  ،املسند الصحيح
تاريخ تلخيص  :أمحد بن حممد اخلليفة: تنظر ترمجته. )هـ 261 - 204 ( ،)الكىن واألمساء ( ،)طبقات التابعني

، تاريخ بغداد: اخلطيب). 34(، )د ط(، )طهران(كتاخبانة ابن سينا  ،من كرميي: رسيةاعربه عن الف ،نيسابور
 ).95ـ58/85(، تاريخ دمشق: ابن عساكر). 125ـ15/121(
  ).1/342( ،)191( :احلديث رقم 2
 ).197( :سبق خترجيه ص 3
  :مسألة " ،)22/204( ،البن تيمية جمموع الفتاوىويف  ).1/284(، البيان والتحصيل: ابن رشد 4

  املسجد؟ يف البيات له جيوز هل: املسجد يف الصبيان يعلم فيمن
 وكذلك، فيه أصوام الصبيان رفع حىت فيه، املصلني ويؤذي يؤذيه، عما املسجد يصان، هللا احلمد: فأجاب

  ".املنكرات عظيم من ذلك فإن الصالة، وقت كان إن سيما ال، ذلك وحنو حلصره، توسيخهم
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 :التخريج على املسألة  - ح
مكَّيومثله غري املميز ، رف عنه التطهر واألدبن املميز من الفئة من دخول املسجد إذا ع

  1.إن احتيج لذلك
  

 .مس أفراد متالزمة داون للمصاحف .2
  

 :تصور املسألة  -  أ
وعلى منعه من ، اتفق العلماء على منع غري املميز من محل املصحف ومسه لغري احلاجة    

  2.به وانتهاك حرمته العبث
  .واختلفوا يف السماح هلم حبمله للتعلم

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهذا مذهب  ،ولو على غري طهارة، جواز محل الصبيان املصاحف للتعلم

ووجه عند  3،وهو املعتمد عند الشافعية، ره بعضهموقول للمالكية شه، احلنفية
 4.احلنابلة

 ووجه عند الشافعية واحلنابلة، املالكيةوهو قول عند ، املنع من ذلك مطلقا ،
 5.واملشهور عند املالكية املنع يف املصحف الكامل دون اجلزء

                                                             
  22، 16، 6، 5، 2 :نظر للقواعد رقمت 1
 ،الوسيط :الغزايل ).165ـ1/164( ،التوضيح :خليل ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد :ينظر 2
  ).386(، شرح العمدة: ابن تيمية). 1/110(، املغين: ابن قدامة ).1/331(

 ).1/105( ،مغين احملتاج :الشربيين). 2/69( ،اموع: انظر ،رمحه اهللا التمييز النووياشترط  3
ابن  ).1/212( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/653( ،البناية :العيين ).1/58( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 4

 ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،اجلامع :ابن يونس ).1/174( ،رد احملتار :عابدين
 ،احلاوي :املاوردي ).1/150( ،املختصر الفقهي :ابن عرفة ).165ـ1/164( ،التوضيح :خليل

 ،الشرح الكبري :الرافعي ).1/331( ،الوسيط :الغزايل ).1/115( ،حبر املذهب :الروياين ).147ـ1/146(
شرح : ابن تيمية). 1/110(، املرجع السابق: ابن قدامة ).153ـ1/152( ،حتفة احملتاج :اهليتمي). 1/173(

  ).1/212(، شرح اخلرقي: الزركشي). 1/243(، الفروع: ابن مفلح). 386(، العمدة

 ،التوضيح :خليل ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،السابقاملصدر  :ابن يونس :ينظر 5
 :املاوردي ).1/126( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).1/150( ،املرجع السابق :ابن عرفة ).165ـ1/164(
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 وترخيص مس  ،املذهب عند متأخري احلنابلة املنع من مس املكتوب مطلقا
 1. ومحل اللوح

  

 :األدلة  - ت
 وزون ترخيصهم بأنلتجديد املشقة من يلحقهم ما مع منه منعهم: " علل ا 

 هلم فريخص، تعليمه ترك إىل ذريعة منهم احلدث مداومة مع، محله يف الوضوء
فاقتضى ، وكذلك فإن هذا الفعل مما عمت به البلوى 2،"ذلك ألجل محله

 3.واستمسك بعض اوزين بعدم تكليف الصبيان، التيسري
  واستدل املانعون بعموم النصوص املانعة من محل املصحف فهي شاملة للصبيان

وقصد التعظيم ، ومعىن؛ إذ إن الطهارة مشترطة لعلة التعظيم للمصحف لفظا
 4.منه وممن هم حتت واليته، يطلب من املكلف

  لفظ القرآن إذا أطلق  واستدل املفرقون بني املصحف واجلزء مبقتضى اللغة؛ فإن
، فلما كان لفظ صح جتوزابعضه  أطلق علىمجلته، وإن  أي، كماله يقع على

، يف بعضه مل يتحقق ورود النهي ،ى كله وقد يقع على بعضهالقرآن يقع عل
أن يسافر  صلى اهللا عليه وسلمويستدل للتفريق بني مجلة القرآن وبعضه بنهيه 

                                                                                                                                                                              
، املغين: ابن قدامة ).1/331( ،الوسيط :الغزايل ).1/115( ،حبر املذهب :الروياين ).147ـ1/146( ،احلاوي

، شرح اخلرقي: الزركشي). 1/243(، الفروع: ابن مفلح). 386(، شرح العمدة: ابن تيمية). 1/110(
)1/212.(  
  ).1/39( ،الروض املربع :البهويت ).73ـ2/72( ،اإلنصاف :املرداوي :ينظر 1
  ).1/147( ،احلاوي :املاوردي 2
 ).44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،اجلامع :ابن يونس ).1/653( ،البناية :العيين :ينظر 3

ابن  ).1/331( ،صدر السابقامل: الغزايل ).1/115( ،صدر السابقامل :الروياين ). ،)1/98اية املطلب: اجلويين
  ). 386(، املرجع السابق: ابن تيمية). 1/110(، املرجع السابق: قدامة

وقد ، ومل أره لغريه، لإلمام مالك الترخيص؛ لعلة عدم التكليف) 1/47: (يف بداية اتهد ابن رشد احلفيدنسب 
وراجع ، )1/98: (وينظر كذلك يف كالم اجلويين يف النهاية، )189ـ188: (سبق الرد على هذا املسلك ص

  12، 4: القواعد رقم
صدر امل :املاوردي )44ـ1/43( ،املرجع السابق :ابن رشد ).2/692( ،السابق املرجع :ابن يونس: ينظر 4

املرجع : ابن قدامة ).1/331( ،املصدر السابق :الغزايل ).1/98(، املصدر السابق: اجلويين .)1/147( ،السابق
 ).1/110(، السابق
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بِسمِ اللَّه الرحمنِ «: إىل عظيم الروم مع أنه كتب 1،بالقرآن إىل أرض العدو
 2.3»احلديث...الرحيمِ

  

 :حمصل املسألة  - ث
وقد اعترض ، أن نصوص الكتاب والسنة ختصص باملشقة وعموم البلوى من املعلوم    

وجياب بأن ، بعضهم بإلزام الصيب بالوضوء حلمل املصحف كما ألزم به للصالة وحنوها
خبالف تعلم القرآن ، املشقة حاصلة يف األول دون الثاين؛ فإن أوقات الصلوات حمدودة

، على محل اللوح واألجزاء اليسرية واألظهر قصر الرخصة، فقد يستغرق ساعات طويلة
   4.عمل بالنص ما أمكنوي، فبها يتحقق الغرض وتزول املفسدة

  

 :سبب اخلالف  - ج
والترجيح ، والنظر يف سد الذرائع، يرجع إىل مدى إعمال قواعد التيسري يف فهم النص   

  .بني املفاسد
   

                                                             
 إىل بالقران يسافر أن عن النهي باب ،كتاب اجلهاد، رواه مالك يف املوطأ من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 1

 إىل باملصاحف السفر باب، والسري اجلهاد كتاب، البخاري طريقه ومن). 2/446(، )7: (حديث، العدو أرض
 أرض إىل باملصحف يسافر أن النهي باب، اإلمارة كتاب، ومسلم). 4/56(، )2990: (حديث، العدو أرض

 املصحف يف باب، الصالة كتاب، داود وأبو). 3/1490(، )1869: (حديث، بأيديهم وقوعه خيف إذا الكفار
 بالقران يسافر أن النهي باب، اجلهاد أبواب، ماجه وابن). 4/251(، )2610: (حديث، العدو أرض إىل به يسافر

 ).4/131(، )2879: (حديث، العدو أرض إىل
 إىل الوحي بدء كان كيف ،كتاب الوحي، رواه البخاري يف الصحيح من حديث أيب سفيان رضي اهللا عنه 2

 كتاب باب، والسري اجلهاد كتاب، الصحيح يف ومسلم). 1/8(، )7: (حديث، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
، السنن يف داود وأبو). 3/1393(، )1773: (حديث، اإلسالم إىل يدعوه هرقل إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب

 أبواب، اجلامع يف ذيوالترم). 7/451452(، )5136: (حديث، الذمي؟ إىل يكتب كيف باب، النوم أبواب
: حديث، الشرك أهل إىل يكتب كيف جاء ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن واالداب االستئذان

)2717( ،)4/366.(  
 .)44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد: ينظر 3
 ). ،)1/98اية املطلب: اجلويين: ينظر 4
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 :التخريج على املسألة  - ح
ي1.القرآن للتعلم كن املصاب باملتالزمة من محل أجزاءم  

  2.جيوز تعليق شيء من القرآن على أفراد املتالزمة مع صونه :فائدة
  
  .اجلامع :رابعالفرع ال
   

  :ومن أحكام فئة متالزمة داون مما خيتص بباب الطهارة
1. 3.والتطيب وحنومها ن على التسوكستحب تعويد أفراد متالزمة داوي 
2. 4.ولو مل يشهدوا صالته، فيهسن ألفراد املتالزمة غسل العيد والتزين ي 
3. 5.نع ذو املتالزمة من استقبال واستدبار القبلة حال احلدثمي 
4. 6.ولو بال نية؛ إذ العربة بنية املتوضئ، وضئوا املكلفنيجاز ألفراد املتالزمة أن ي 
قهقهة مصل غري البالغ ال تنقض الوضوء عند احلنفية؛ ألن حكم النقض ا زجر  .5

 7.ومن مجلة غري املكلفني فئة متالزمة داون، ليس من أهلهاوغري املكلف ، وعقوبة
وهل تعد من قبيل املاء املستعمل املكروه؟ ، اختلف الشافعية يف فضلة وضوء املميز .6

أو االكتفاء مبجرد رفع ، وذلك الختالفهم يف اشتراط أن يكون رفع احلدث فرضا
ف حكم استعمال فضلة ج على اخلالخروي، واملذهب الثاين، احلدث ولو استحبابا

 8.وضوء املميز من فئة متالزمة داون

                                                             
 22، 6، 5، 4، 2، 1 :رقمتنظر القواعد  1
 ،التوضيح :خليل .)44ـ1/43( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).2/692( ،اجلامع :ابن يونس: ينظر 2
  ).1/61( ،أسىن املطالب :زكريا األنصاري). 1/165(
أسىن  :زكريا األنصاري ).3/11( ،)1/283( ،اموع :النووي ).1/265( ،مواهب اجلليل :احلطاب: ينظر 3

  16، 5، 6: تنظر القواعد رقم ).1/221( ،التحفة :اهليتمي ).1/36( ،املطالب
  16، 5، 6: تنظر القواعد رقم ).2/202( ،املرجع السابق :النووي: ينظر 4
 22: تنظر القاعدة رقم ).1/163( ،املرجع السابق :اهليتمي .)1/44( ،املرجع السابق :ابن رشد :ينظر 5
   17: تنظر القاعدة رقم ).1/341( ،املرجع السابق :النووي: ينظر 6
  ).1/144( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/42( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/287( ،البناية :العيين :ينظر 7
  ).1/158( ،املرجع السابق :النووي: ينظر 8
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للحنابلة الوجهان يف إحلاق غري املكلفني باملكلفني يف املنع من غمس اليد يف اإلناء  .7
وحكم أفراد داون ، بناء على تعليل وجوب الغسل أو جعله تعبديا، بعد النوم

1.ج عليهيتخر 
، الذي اختلت به امرأة يف طهارة حدث اختلف احلنابلة يف أحكام املميز مع املاء .8

2.ج عليهوهل يشترط متييز املرأة؟ وأحكام فئة املتالزمة يف املسألة تتخر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 :برهان الدين ابن مفلح ).80( ، ـ الطهارة ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).1/75( ،املغين :ابن قدامة :ينظر 1

  ).1/33( ،املبدع
، اإلنصاف: املرداوي). 304ـ1/299(، شرح اخلرقي: الزركشي ).35ـ1/34( ،الفروع :ابن مفلح: ينظر 2

 ).15ـ1/14(، شرح املنتهى: البهويت). 90ـ1/87(، اإلنصاف
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  .صالةال :ثايناملطلب ال
      

الصالة أعظم شريعة عملية يف اإلسالم؛ وذلك ملا تضمنته من حتقيق أمسى املعاين      
ويكفي ، اشتملت عليه من أكمل األوضاع اجلسمية الوجدانية واألحوال القلبية؛ وملا

وللصالة فوائد مجة وحكم ، الصالة شرفا أن ذكرت يف سبعة وستني موضعا من القرآن
  1.ردت مجيعالوال اإلطالة لس، ملّة
  

  .صالة أفراد متالزمة داون :الفرع األول
  

 .أمر أفراد متالزمة داون بالصالة .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
  نون وما يف أمجع أهل العلم على أن فرضوعلى أن ، معناهالصالة ساقط عن ا

3.ال يطالب بالقضاء 2قامن بلغ مطب  
 4.وبأن الصالة ال جتب إال على البالغ العاقل، وأمجعوا على أمر املميزين بالصالة  
 5.واختلفوا يف تعيني وقت األمر والضرب  

  

                                                             
  ).171(، علم املقاصد الشرعية: اخلادمي ).143ـ3/142( ،املوافقات :الشاطيب :ينظر 1
 ،)طبق( :مادة ،القاموس احمليط :الفريوزآبادي :ينظر .هو الذي أطبق على صاحبه فال يعقل شيئا: قاجلنون املطبِ 2
)903.(  
 ،اجلامع :ابن يونس ).2/127( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/246( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 3
أحكام  :البيهقي). 1/87(، األم: الشافعي ).2/39( ،الذخرية :القرايف ).2/491( ،التبصرة :اللخمي ).2/604(

 ،اإلنصاف :املرداوي ).1/290( ،املغين :ابن قدامة ).2/38( ،احلاوي :املاوردي ).1/25( ،القرآن للشافعي
)3/16.( 
 الكالم وقد مر، ومقصودمها باإلجياب اإللزام واملعاقبة ،ونسب لإلمامني الشافعي وأمحد إجياب الصالة على املميز 4

كفاية  :ابن رفعة ).2/252( ،حبر املذهب :الروياين :وينظر كذلك ،)103ـ102( :ينظر ص .ذا املعىنه عن
 ، ـ الصالة ـ شرح العمدة :ابن تيمية .)1/441(، )1/289( ،املرجع السابق :ابن قدامة). 2/299( ،النبيه

  ).370ـ1/369(، نيل األوطار: الشوكاين ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح ).49ـ45(
  ).390ـ4/385(، األوسط: ابن املنذر ).1/305( ،مصنف ابن أيب شيبة :ينظر للفائدة 5
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
  وال يضرب ، أن الصيب ال يؤمر بالصالة حىت يكمل السبعذهب اجلمهور إىل

 1.حىت يكمل العشر
 فقالوا يؤمر ويضرب مبجرد دخول الصيب ، وخالف املالكية يف املشهور عندهم

 2.وهو وجه عند الشافعية يف العشر، يف السن املشترطة
 وهو سن التمييز على ما  3،ونسب لإلمام مالك القول بضرب الصيب إذا أثغر

 4.وهذا اختيار بعض الشافعية، هفسرو
  

 :حمصل املسألة  - ت
مروا الصبِي بالصالة  «: وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم، استدل اجلميع حبديث واحد     

 ،ننيس فاضربوه عليها وإذاإذا بلغَ سبع ننيس شرويف حديث عبد اهللا بن عمرو  5،»بلغَ ع
بالصالة وهم أبناُء سبعِ سنني، واضرِبوهم عليها مروا أوالكمِ  « :عمرو رضي اهللا عنهما 

ومىت يطلق ، والظاهر أن خالفهم يرجع إىل تفسري معىن بلوغ السبع 6،»وهم أبناُء عشرٍ

                                                             
النهر  :ابن جنيمسراج الدين  ).1/144( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).2/859( ،التجريد :القدوري :ينظر 1

، اموع: النووي). 2/372(، اية املطلب: اجلويين ).1/352( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/183( ،الفائق
 ،املغين :ابن قدامة ).2/694(، مسائل أمحد: الكوسج). 2/303(، كفاية النبيه: ابن رفعة). 11ـ3/10(
  ).22ـ8/21(، فتح الباري: ابن رجب). 1/61(، املبدع: ابن مفلح برهان الدين ).1/440(
: احلطاب). 1/160(، شفاء الغليل: ابن غازي). 2/407(، الذخرية: القرايف). 1/191(، املدونة: مالك 2

، املرجع السابق: ابن رفعة ).1/186(، الدردير و حاشية الدسوقي). 413ـ1/412(، مواهب اجلليل
)2/304.(  
 ).10/324(، ثغر: مادة، تاج العروس: الزبيدي. رواضعه أو أسنانه سقطت إذاثُغر الغلَام ثَغراً، أَثغر و 3
فسره اإلمام ، "وال يضرب بعض الضرب ،إذا أثغر الصيب أمر بالصالة وأدب عليها " :اإلمام مالك رمحه اهللا قال 4

موافقة ، وخالفه مجع من املالكية فحملوا كالم اإلمام على التأديب من دون ضرب، ابن رشد بالضرب اخلفيف
). 2/407(، املرجع السابق: القرايف ).1/493(، البيان والتحصيل: ابن رشد: ينظر. للحديث وسائر األئمة

  ).2/304(، املرجع السابق: ابن رفعة ).413ـ1/412(، املرجع السابق: احلطاب
 ).98( :سبق خترجيه ص 5
واإلمام أمحد يف ). 1/367(، )495:(حديث، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ،كتاب الصالة، أبو داودأخرجه  6

واحلاكم ). 11/369(، )6756: (ورقم، )11/284(، )6689: (حديث رقم، "لسبع سنني: "يف املسند بلفظ
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واحلق أن ، من تكلم على املسألة لغويا ـفيما حبثت  ـومل أجد ، على الصيب أنه ابن سبع
ويستحيل ، خالفهم ال يؤثر يف البحث؛ إذ الكل متفقون أن املقصود بالسبع سن التمييز

  1.على أصحاب املتالزمة أن مييزوا يف هذا السن كما مر حبثه
  

 :التخريج على املسألة  - ث
ون يف ذلك على وهم خيتلف 2،يؤمر أفراد متالزمة داون بالصالة إذا ظهر متييزهم    

وال ينتقل الويل إىل ، والغالب أنه مقترن بالبلوغ أو حاصل بعده، حسب درجة إعاقتهم
  .التأديب إال بعد مرور مدة من التعليم والتمرين

  
 .إلزام أفراد متالزمة داون بشروط الصالة .2

  

 : تصور املسألة  -  أ
وأنه فيها ويف أركاا وسننها ، اتفق العلماء يف اجلملة على إلزام املميز بشروط الصالة     

 3.وقد سبق بيان هذا يف القواعد، ومكروهاا ومبطالا كاملكلف
  

 :التخريج على املسألة  - ب
      يملزم أفراد متالزمة داون املميزون بكل ما يويترتب على ، لزم به املكلفون يف صال

  .ذلك مجيع اآلثار
   

                                                                                                                                                                              
يف البدر  ابن امللقنصححه ). 1/311(، )708: (حديث، باب يف مواقيت الصالة، كتاب الصالة، يف املستدرك

 ".إسناده حسن: "وقال حمققا السنن). 267ـ1/266(، يف اإلرواء واأللباين، )242ـ3/238(، املنري
  ).65ـ62( :ينظر ص 1
  ).99ـ95( :ينظر ص .سبق تعريف التمييز وبيان طرق معرفته 2
بن ا ).264( ،األشباه والنظائر :ابن جنيم ).1/186( ،األصل :الشيباين :وينظر ).12( :نظر القاعدة رقمت 3

، مواهب اجلليل: احلطاب ).1/303( ،التوضيح :خليل). 2/106(، الذخرية: القرايف .)2/609(، اجلامع: يونس
. )2/297( ،املنثور :الزركشي ).2/296(، حبر املذهب: الروياين). 1/98(، اية املطلب: اجلويين ).1/501(

 ).3/22( ،اإلنصاف :املرداوي ).1/441( ،املغين :ابن قدامة
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  .متالزمة داون أذان وإمامة فئة :ثاينالفرع ال
  

 .أذان فئة متالزمة داون .1
  

 : تصور املسألة  -  أ
واتفقوا على صحته من العاقل ، أمجع العلماء على عدم االعتداد بأذان الصيب غري العاقل    

واختلفوا يف االعتداد ، حمصل للشعرية، وأنه مسقط للطلب، إذا وقع تبعا لغريه، يف اجلملة
  1.به إن حصل استقالال

  

 :املسألةاآلراء يف   - ب
 واملالكية يف قول إىل كراهة أذان الصيب ، ذهب احلنفية والشافعية وأكثر احلنابلة

 2.املميز مع صحته

   

                                                             
). 2/112( البناية: العيين ).1/150( ،بدائع الصنائع :الكاساين .)121ـ1/120(، األصل: الشيباين: ينظر 1

مواهب : احلطاب ).1/394( ،رد احملتار :ابن عابدين ).180ـ1/179( ،النهر الفائق :ابن جنيمسراج الدين 
 ،اإلنصاف :املرداوي ).1/300( ،املغين :ابن قدامة ).3/100(، اموع: النووي). 1/434(، اجلليل

ونسب اجلواز لعطاء   ).2/178(، احمللى: ابن حزم ).41ـ3/40(، األوسط: ابن املنذر ).103ـ3/100(
  .والشعيب وابن أيب ليلى

، املرجع السابق: العيين ).1/150( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).1/115( ،ملصدر السابقا :الشيباين :ينظر 2
 ).1/394( ،املرجع السابق :ابن عابدين ).180ـ1/179( ،املرجع السابق :ابن جنيمسراج الدين ). 2/97(

 قال، )1/241(، التبصرة: اللخمي". احتلم من إال يؤذن ال" : قال مالك رمحه اهللا، )1/158(، املدونة: مالك
 تقدمه ملن تبعا أذانه ويكون لنفسه، والضبط الصيانة منه يعلم أن إال أحسن، الصيب يف واملنع" : اهللا رمحه سحنون

، السابق املرجع: خليل). 2/64(، الذخرية: القرايف). 1/90(، الثمينة اجلواهر عقد: شاس ابن". الرجال من
 يؤذن أن أحب وال" : اهللا رمحه قال، )1/103(، األم: الشافعي). 1/435(، السابق املرجع: احلطاب). 1/296(

، اية املطلب: اجلويين ).2/57(، احلاوي: املاوردي".  أجزأ مؤذن البلوغ قبل أذن وإن، البلوغ بعد إال أحد
). 2/429(، كفاية النبيه: ابن رفعة). 3/189(، الشرح الكبري: الرافعي). 2/55(، الوسيط: الغزايل). 2/65(

 ،املغين :ابن قدامة ".إذا كان قد راهق " :قال مل حيتلم؟ يؤذن الغالم وإن: قلت" ،)2/498(، مسائل الكوسج
 ،اإلنصاف :املرداوي). 3/171(، الفروع: ابن مفلح). 1/38(، احملرر: اد ابن تيمية ).1/300(
  .وهذا قول الثوري رمحه اهللا). 1/66(، الروض املربع: البهويت ).103ـ3/100(
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 أما حال االستقالل فال ، ر متأخرو املالكية القول جبواز أذان املميز تبعا لغريهشه
 1.وهو وجه للحنابلة، يصح

  

 :األدلة  - ت

  :منها، استدل املانعون بعدة أدلة
  مل من يكون وال، إمام املؤذن ألن احتلم؛ من إال يؤذن ال" : اإلمام مالكقال 

وعنده ال ، فقاس اإلمام على اإلمامة جبامع االقتداء احلاصل فيهما 2،" إماما حيتلم
 .تصح اإلمامة إال من مكلف

 وال تربأ الذمة فيه إال مبن فعله فرض، نفل الصىب وفعل كفاية، فرض األذان. 
  والصيب ليس أهال لذلك، للصالة مع استحضار التعظيماألذان دعاء. 
 3.فال يصح إال ممن يقبل خربه، يهااملؤذن معلم باألوقات، مؤمتن عل 

كَانَ عمومتي يأْمروننِي  « :قَالَ 4،سنر بن أك بن أَيبد اللَّه بيعبوعمدة أدلة اوزين أثر 
لَمو ،ا غُلَامأَنو مذِّنَ لَهأَنْ أُؤ ملتأَح، كذَل ركني لَم داهش كالم نب سأَنف الخموال  5،»و

علم هلؤالءي.  
   

                                                             
 :ابن قدامة ). 1/195( ،حاشية الدسوقي/الشرح الكبري :الدردير ).1/435( ،مواهب اجلليل :احلطاب: ينظر 1

  .وشرط بعض احلنابلة أن يكون املميز مراهقا ).103ـ3/100( ،اإلنصاف :املرداوي). 1/300( ،املغين
 ).1/158( ،املدونة 2
دار إحياء ، جممع األر يف شرح ملتقى األحبر: شيخي زاده). 140ـ1/138(، املبسوط: السرخسي :ينظر 3

 :احلطاب). 2/64(، الذخرية: القرايف ).1/486( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).د ط(، )بريوت(التراث العريب
). 3/189( ،الشرح الكبري :الرافعي). 428ـ1/427( ،حبر املذهب :الروياين ).1/435( ،مواهب اجلليل

  ).103ـ3/100( ،اإلنصاف :املرداوي
 ،صالح بن فتحي هالل :ت، التاريخ الكبري :بن أيب خيثمةا :ينظر) عبيد اهللا(صواب وال) عبد اهللا (يف األوسط  4

  ).979ـ2/977( ،)1427/2006(1ط ،)القاهرة(الفاروق احلديثة للطباعة والنشر
: ابن حبان: تنظر ترمجته. البصرة ثقاتمن  ،أبو معاذ األنصاري، وعبيد اهللا هو ابن أيب بكر بن أنس بن مالك

 ).16ـ19/15(، ذيب الكمال: املزي). 5/65(، الثقات
 .ومل أعثر على سنده ،)3/41( ،األوسط :ابن املنذر 5
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  1.فاألصل أن يعتد ا ،كما أن الصبيان املميزين أهل للعبادات وإقامة الشعائر
  

 :حمصل املسألة  - ث
أو االدعاء بأن فرض الكفاية ال يسقط ، التمسك بقياس خيالف فيه الطرف اآلخر     

ومل يبق من أدلة املانعني إال القول بعدم ، فال ينهض دليال، بفعل املتنفل مما ال يسلم به
 وحىت هذا قد ينازعون فيه؛ إذ نص مجع من الفقهاء على قبول، قبول أخبار الصيب

  2.حمراب على أعمى دل لو كما، املشاهدة طريقه فيما خربه
ـ إن صح ـ كان جلماعة  أنس بن بكر أيب بن اهللا ديعب أذانويف املقابل يظهر أن 

  .ومل يك أذانا عاما للبلد، صغرية
واختلف أهل العلم يف  ،طلب فيها الكمالكل عبادة ي"وقد مر يف القواعد أن ، هذا

فاألصل عدم االعتداد ا إن صدرت من أفراد  ،صحتها أو جوازها من الصيب
  .واألذان من هذا القبيل 3،"املتالزمة

  

 :سبب اخلالف  - ج
 هو فيها اخلالف فسبب، خراُأل الشروط سائر وأما : "ابن رشد احلفيدقال      

 يف املوجودة الشروط تلك أوجب الصالة على قاسها فمن الصالة، على قياسها
  4".ذلك يوجب مل يقسها مل ومن الصالة،
  أو هو جمرد دعاء للصالة؟، هل يرتل األذان مرتلة األخبار: ويضاف

  

 :التخريج على املسألة  - ح
 ال يويصح منه إن وقع تبعا لغريه، عامكن الفرد من متالزمة داون من األذان الم.  

   

                                                             
 ).1/435( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).2/65(، الذخرية: القرايف ).1/138(، املبسوط: السرخسي :ينظر 1

  ).1/300(، املغين: ابن قدامة ).428ـ1/427( ،حبر املذهب :الروياين
 ).346( :وسيأيت حبث املسألة يف ص). 2/65(، املرجع السابق: القرايف ).3/100( ،اموع :النووي: ينظر 2
  32 :نظر القاعدة رقمت 3
  ).1/116( ،بداية اتهد 4
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ويندب جلماعة متالزمة داون أن يؤذن هلم أحدهم إن أرادوا إقامة اجلماعة يف مراكزهم 
  1.مثال

 2.ؤمر مريد الصالة منهم باإلقامةي  
  

 .إمامة فئة متالزمة داون .2
  

 : تصور املسألة  -  أ
 فكيف ، أمجع العلماء على عدم صحة إمامة من ال يعقل؛ إذ ال تصح صالته لنفسه

 3.بغريه
 4.اتفق العلماء على صحة إمامة الصيب املميز مجاعة الصبيان 
 5.واختلفوا يف إمامته مجاعة البالغني 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 ومشهور ، وهذا مذهب احلنفية، املنع من إمامة الصيب املميز البالغني فرضا ونفال

جوزوه وصححه املالكية يف النفل وإن مل ي، ورواية عن اإلمام أمحد، املالكية
 6.ابتداء

                                                             
ال يؤذن الصيب، وال يقيم، إال أن يكون  " :قال مالك رمحه اهللا ،)449ـ2/448( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 1

 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).2/64(، الذخرية: القرايف ".مبوضع ال يوجد غريه فليؤذن وليقم مع نساء، أو
)1/436.(  
 ).1/254(، حاشية العدوي). 2/74(، السابقاملرجع : القرايف :ينظر 2
). 2/242(، املرجع السابق: القرايف). 1/181( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/301( ،األصل ،الشيباين :ينظر 3

  ).4/250( ،اموع :النووي
 ).1/181( ،السابقاملرجع  :ابن جنيم). 2/345(، البناية: العيين ).1/157( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 4

سئل مالك عن الغلمان يف الكتاب، أيصلي م بعضهم ومل  : (ويف العتبية. )1/550( ،رد احملتار :ابن عابدين
، التوضيح: خليل). 1/277(، املرجع السابق: ابن رشد، )وخففه ،"ما زال ذلك من فعل الصبيان": حيتلم؟ فقال

  ).1/131(، الروض: البهويت). 4/389(، اإلنصاف: املرداوي). 1/456(
  ).152ـ4/150( ،األوسط :ابن املنذر :ينظر 5
مؤسسة ، شعيب األرنؤوط: ت، شرح مشكل اآلثار: الطحاوي). 1/157( ،ملصدر السابقا :الشيباين :ينظر 6

املرجع  :ابن جنيم). 2/858(، التجريد: القدوري). 122ـ10/119(، )1415/1994(1ط، )بريوت(الرسالة
 وال الرجال ال، النافلة يف الصيب يؤم ال" : قال مالك رمحه اهللا، )1/177(، املدونة: مالك ).1/181( ،السابق
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 1.وقول للمالكية، وهو املذهب عند احلنابلة، املنع من إمامته يف الفرض دون النفل 
 ورواية ، وقول عند املالكية، وهو اختيار األئمة الشافعية، إمامته مطلقا جواز

، والراجح اجلواز، واختلف النقل عن اإلمام الشافعي يف إمامته للجمعة، ألمحد
 2.قاله النووي

 

 :األدلة  - ت
  :استدل املانعون جبملة من األدلة      

  3.وهذا ال يصح، املتنفلصالة البالغ خلف الصيب من قبيل صالة املفترض خلف 
   

                                                                                                                                                                              
، الذخرية: القرايف). 1/137(، الثمينة اجلواهر عقد: شاس ابن). 1/672(، التلقني شرح: املازري. "النساء

، حممد بن اهللا عوض بن طارق: ت، أمحد اإلمام مسائل: داود أبو). 1/456(، التوضيح: خليل). 2/242(
مسائل ".  حيتلم حىت الغالم يؤم ال: " اهللا رمحه قال، )1/62(، )1420/1999(1ط، )مصر(تيمية ابن مكتبة

ابن ). 1/103(، احملرر: اد ابن تيمية ).168ـ2/167( ،املغين :ابن قدامة ).604ـ2/602(، الكوسج
وقال باملنع جماهد وعطاء وعمر بن عبد العزيز  ).390ـ3/387( ،اإلنصاف :املرداوي). 3/24(، الفروع: مفلح

  .والشعيب وحيىي بن سعيد والنخعي والثوري واألوزاعي وأصحاب الرأي
 " :قال اإلمام مالك، )1/396(، البيان والتحصيل: ابن رشد. )556ـ2/553( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 1
أفيقدمون يف ": قيل. )النوافل فالصبيان يؤمون الناس فيهاأما الصلوات املكتوبات اليت هي الصلوات فال، وأما يف (

، مواهب اجلليل: احلطاب). 1/364(، روضة املستبني: ابن بزيزة .)"ال بأس بذلك ،نعم(: فقال ،"رمضان؟
  ).1/131(، الروض: البهويت ).390ـ3/387( ،اإلنصاف :املرداوي ".عليه العمل يف إفريقية: "وقال، )2/99(
). 1/137(، اجلواهر: ابن شاس). 327ـ1/326(، التبصرة: اللخمي. )2/556( ،اجلامع :يونسابن : ينظر 2

، البالغني الرجال ويقرأ الصالة يعقل الذي يبلغ مل الذي الغالم أم إذا : "قال رمحه اهللا، )1/193(، األم: الشافعي
 ).2/447(، )2/328(، احلاوي: املاوردي". بالغ إال يؤم ال أن واالختيار، إمامته أجزأم الصالة أقام فإذا

). 403ـ3/401(، شرح السنة: البغوي). 2/226(، الوسيط: الغزايل).  ،)2/524اية املطلب: اجلويين
 ).390ـ3/387( ،اإلنصاف :املرداوي ).4/248(، اموع: النووي). 4/237(، الشرح الكبري: الرافعي

وأفىت به الزهري ، باجلواز احلسن وإسحاق وأبو ثور وابن املنذر  وقال). 198ـ3/197(، نيل األوطار: الشوكاين
  .واألوزاعي ضرورة

، املرجع السابق: اللخمي ).1/181( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).860ـ2/858(، التجريد: القدوري: ينظر 3
  ).672ـ1/671(، شرح التلقني: املازري ).1/370(، روضة املستبني: ابن بزيزة ).327ـ1/326(
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 اِإل«: بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم، صالة اإلمام تضمن صالة املأموممام 
ضاموال يكون ذلك حىت تشتمل صالة اإلمام على أوصاف صالة املأموم  1،»ن

 2.وهذا متخلف يف صالة الصيب، كالوجوب
 3.لالكما أهل من ليس والصيب كمال، حال اإلمامة 
  رضي اهللا عنه مسعودابن قال :»ال يؤم الغالم الذي ال جتب احلُ عليهد4،»ود 

 5.»محيتل حىت الغالم مؤال ي «: رضي اهللا عنهما ابن عباسوقال 
  البالغ نفل وأما باإلفساد، عليه مضمون غري نفله ألنوال تصح إمامته يف النفل؛ 

 6.االقتداء يصح فال، باإلفساد عليه فمضمون
  

  :وعمدا، واستدل اوزون مبجموعة من األدلة

                                                             
: حديث، باب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت ،الصالة كتاب ،من حديث أيب هريرة رواه أبو داود 1
، مؤمتن واملؤذن ضامن، اإلمام أن جاء ما باب، أبواب الصالة، والترمذي). 390ـ1/389(، )518ـ517(

 عن وذكر أصح، عائشة عن صاحل أيب حديث: (يقول حممدا مسعت: " الترمذي قال). 1/282(، )207: (حديث
 واحلديث، "هذا يف عائشة عن صاحل أيب حديث وال هريرة، أيب عن صاحل أيب حديث يثبت مل أنه املديين بن علي

، بالرشاد لألئمة - وسلم عليه اهللا صلى - النيب دعاء ذكر باب، الصالة يف اإلمامة كتاب، خزمية ابن صححه
، بأذانه للمؤذن الغفران إثبات ذكر، األذان باب، الصالة كتاب، حبان وابن). 1/739(، )1528(حديث
  ).4/560(، )1672: (حديث

 ،الذخرية :القرايف). 1/140( ،تبيني احلقائق :الزيلعي). 1/180( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2
  ).243ـ2/242(
  ).168ـ2/167( ،املغين :ابن قدامة: ينظر 3
4 6/173( ،فتح الباري :ينظر ،وحكم عليه ابن رجب باالنقطاع ،غريهزي لسنن األثرم ومل أجده فيه وال يف ع.( 
، )2/398(، )3847: (األثر، ؟ حيتلم ومل الغالم يؤم هل باب، كتاب الصالة ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 5

ويف ، حصنيورواه اإلمام أمحد من غري طريقه ومداره على داود بن ، آفته إبراهيم بن حممد األسلمي، وإسناده تالف
: ت، عن اإلمام أمحد مسائل حرب الكرماين: ينظر، "فيه مقال: "قال ابن رجب عن األثر، روايته عن عكرمة كالم
جامعة امللك عبد ، قسم الفقه واألصول، فيصل بن سعيد بالعمش: ماجستري بإشراف، أمحد بن علي الغامدي

، البناية: العيين). 1/140(، املرجع السابق: يالزيلع). 1/498(، )910: (أثر، )1433/2012(، )جدة(العزيز
  ).6/173(، فتح الباري: ابن رجب). 2/344(
 ،شرح التلقني :املازري ).1/396( ،البيان :ابن رشد ).1/143( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 6
  ).672ـ1/671(
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  حديثم وفدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما "  ،مة عن أبيهعمرو بن سلأ
ا عمم جكُرأكثَ «: قال ،)يا رسول اهللا من يؤمنا؟(: قالوا ،أرادوا أن ينصرفوا

القوم مجع من القرآن ما فلم يكن أحد من (: ، قال» رآنا للقُخذًأَ «أو  » رآنللقُُ
فما  (: ، قال)لة يلفقدموين وأنا غالم، فكنت أؤمهم وعلي مشَ(: ، قال)مجعت

 )يومي هذاوأصلي على جنائزهم إىل  ،شهدت جممعا من جرم إال كنت إمامهم
 3".عِ سنِنيوأَنا ابن ست أَو سب : "ويف رواية 2،وداللته واضحة 1،"

  ا قالتواستدلوا للنفل بأثرعائشة رضي اهللا عنها أ: » كُن نانَ ميبذُ الصأْخا ن
 5.والنفل مبين على التخفيف 4.» كُتابِ؛ ليقُوموا بِنا في شهرِ رمضانَال

  

 :حمصل املسألة  - ث
  :فقالوا، أجاب املانعون على احلديث بعدة أجوبة   

  6.عليه وسلمما فعلوه اجتهاد منهم مل يطلع عليه صلى اهللا 
 7.احلديث منسوخ؛ فإن وروده كان يف عهد اإلسالم األول 
 8.احلديث ضعيف 

                                                             
 ).107( :ص ،سبق خترجيه 1
 ،التبصرة :اللخمي ).236ـ1/235(، )1332(1ط، )مصر(مطبعة السعادة، املنتقى: الباجي :ينظر 2
: النووي). 1/353(، اجلامع ألحكام القرآن :القرطيب ).243ـ2/242( ،الذخرية :القرايف ).327ـ1/326(

  ).176ـ6/173(، فتح الباري: ابن رجب). 4/250(، اموع
  ).5/150(، )4302: (حديث، باب، كتاب املغازي، البخاريأخرجه  3
 من للقران أخذا أكثر كان إذا املدرك غري إمامة إباحة ذكر ،كتاب اإلمامة، املنذر يف األوسطأخرجه ابن   4

 التطوع، صالة أبواب مجاع، الصالة كتاب، الكربى السنن يف والبيهقي). 4/151(، )1936: (أثر، أصحابه
، )4284( :حديث ،للقران حافظا يكون ال ملن أفضل باجلماعة أا زعم من باب، رمضان شهر وقيام

 .إسناده حسنو، )2/697(
  ).168ـ2/167( ،املغين :ابن قدامة). 2/328( ،احلاوي :املاوردي ).2/859( ،التجريد :القدوري :ينظر 5
  ).168ـ2/167(
  ).243ـ2/242( ،الذخرية :القرايف). 1/140(، تبيني احلقائق: الزيلعي: ينظر 6
) ؟هذا شيء أي أدري، ال: (قال سلمة؟ بن عمرو حديث: ألمحد قيل"  ،)1/62( ،مسائل أيب داود :ينظر 7

 ).1/143(، املرجع السابق: الكاساين)". اإلسالم بدء يف كان لعله: (فقال احلديث، هذا وذكر أخرى، مرة ومسعته
  ).168ـ2/167( ،رجع السابقامل :ابن قدامة). 2/344( ،البناية :العيين :ينظر 8
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م على احلديث أو داللته ال تفاحلديث قد جاوز ، مسلَّوالظاهر أن مجيع اعتراضا
عل يف عصر النبوة فاألصل وكل ما فُ، علم له ناسخوال ي، القنطرة بتخريج البخاري له

  .ـ ليه وسلمصلى اهللا ع ـ اطالعه عليه
الصيب معتقد مث إن ، تفق عليهودعوى أن صالة املفترض ال تصح وراء املتنفل مما مل ي

كما أنه ال مانع من ، د ااالشرع له بالصالة إال اعتد مروما أَ ،آت بفرضه للوجوب
  1.أن يضمن الصيب ما أخل به املقتدون به من البالغني يف غري األركان

وعلى تقدير صحتهما فال كالم ألحد مع سنة ، خيلوان من ضعفوأما األثران فال 
  .رركما قد قُ، النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صحت وسلم مدلوهلا

  

 :سبب اخلالف  - ج
 واجبة غري صالة يف أحد يؤم هل، ذلك يف اخلالف وسبب : "ابن رشد احلفيدقال  

  2".واملأموم  اإلمام نية الختالف وذلك عليه؟ وجبت من عليه
  3".؟ ال أم صالة هي هل، الصيب صالة أن إىل راجع واالختالف : "ابن جنيموقال 

رعاية الكمال يف أهل أو ، اجلماعة حصولهل الغرض من اإلمامة : وقد يضاف
  4؟اجلماعة

  

 :التخريج على املسألة  - ح
واختلف أهل العلم يف  ،طلب فيها الكمالكل عبادة ي"قد سبق يف القواعد أن      

فاألصل عدم االعتداد ا إن صدرت من أفراد  ،صحتها أو جوازها من الصيب
كن الفرد املميز منهم مفال ي، وعقل صاحب املتالزمة أدىن من عقل الصيب، "املتالزمة

كما أن متكينه من اإلمامة يؤدي للطعن فيه ويف ، ويف إبطال ذلك وقفة، من اإلمامة

                                                             
  ).1/370( ،روضة املستبني :بزيزةابن  ).327ـ1/326( ،التبصرة :اللخمي: ينظر 1
  ).1/167( ،بداية اتهد 2
  ).1/181( ،البحر الرائق 3
  ).، )2/524اية املطلب :اجلويين :ينظر 4
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ففيه ، وال حرج يف أن يؤم مجاعة مثله، مون إال من هو أحسنهمقدال ياجلماعة؛ إذ 
  1.واهللا أعلم، تشجيع هلم على اخلري

  

  .اجلماعة واجلمعة :ثالثالفرع ال
  

 .موقع الفرد من املتالزمة يف صف الصالة .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
  م لغواتفق العلماء على أن غري املميزين ال حمل هلم يف صفوف املكلفني؛ ألنصال ،

 2.اجلمهور على أن اجلماعة تنعقد بالصيب املميزو
 من صفوف الرجال والنساء املميزين واختلفوا يف موقع مجاعة الصبيان. 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهذا مذهب احلنفية ، يقام صف الصبيان خلف صف الرجال وخلفهم النساء

وهو ، البالغ يف الفرض مطلقاومنع احلنابلة اصطفاف الصيب مع ، والشافعية واحلنابلة
 3.من مفردام

                                                             
  32، 16، 15، 6 :وانظر القاعدة رقم ).2/251( ،الذخرية :القرايف :ينظر 1
 ).1/156( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).1/243( ،املبسوط :السرخسي). 1/247( ،األصل :الشيباين :ينظر 2

 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،سامل حممد عطا، حممد علي معوض :ت ،االستذكار :ابن عبد الرب
، شرح الرسالة: زروق ).2/637( ،علمإكمال امل :القاضي عياض ).272ـ2/271( ،)1421/2000(1ط
)1/286.(  
 ،البحر الرائق :ابن جنيم ).346ـ2/345( ،البناية :العيين ).1/136( ،تبيني احلقائق :الزيلعي: ينظر 3
، شرح السنة: البغوي  ).2/340(، احلاوي: املاوردي ).1/571(، رد احملتار: ابن عابدين ).1/374(
 أمحد مسعت: األثرم قال " ).293ـ4/291(، اموع: النووي). 4/340(، الشرح الكبري: الرافعي). 3/389(

: له فقلت، سنة عشرة مخس بلغ أو أنبت أو احتلم قد من إال اإلمام خلف املسجد يف الناس يقوم أن يكره حنبل بن
، "أدري ما:" قال) السن؟ هذا دون ما تكره فكأنك: (له قلت، "أدري ما: "قال، )حنوها؟ أو سنة عشرة اثنيت ابن(

: أبو داود). 1/269(، التمهيد: بن عبد الربا عن نقال، "التطوع يف ذاك:" فقال، واليتيم أنس حديث له فذكرت
 ).401(، )د ط(، )اهلند(الدار العلمية، رواية ابنه أيب الفضل صاحل، مسائل اإلمام أمحد). 63(، مسائل اإلمام أمحد

ابن  ).2/111( ،شرح اخلرقي :زركشيال). 1/113(، احملرر: اد ابن تيمية ).2/131( ،املغين :ابن قدامة
  ).4/435(، اإلنصاف: املرداوي ).3/83( ،بدائع الفوائد :ابن القيم .)3/47(، الفروع: مفلح
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  1.وللحنابلة وجه يف تقدمي مجاعة النساء على الصبيان 
 واألحسن أن يقف بني رجلني كي يتعلم ويتأدب، يصف الصبيان مع الرجال ،

 2.وهذا مذهب املالكية ووجه عند الشافعية
  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور جبملة من األحاديث: 

، - صلى اهللا عليه وسلم -أال أُحدثكم بصالة النىب « :األشعريقال أبو مالك  -
فأقام الصالةَ، فصف الرجالَ، وصف الغلمانَ خلفَهم، مثَ صلَّى م، : قال

 4.»والنساَء خلْف الْغلْمان«: ويف رواية 3.» ...فذكر صالته
منكُم أُولُو الْأَحلَامِ والنهى، ثُم ليلنِي  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

مهلُوني ين5.» )...ثَلَاثًا( الَّذ   

                                                             
  ).4/427(، اإلنصاف :املرداوي ).2/150( ،املغين :ابن قدامة: ينظر 1
 الرجل ويقوم، أمامهما اإلمام يقوم:" قال، صلوا وغالم رجلني يف: مالك قال( ،)1/179(، املدونة: مالك :ينظر 2

، التبصرة: اللخمي). 2/557(، اجلامع: ابن يونس"). ويتركه يذهب ال الصالة يعقل الصيب كان إذا وراءه والصيب
، اموع: النووي). 2/340(، احلاوي: املاوردي ).1/306(، حاشية العدوي). 332ـ1/331(
  ).293ـ4/291(
 وضعفه األلباين ).2/15( ،)677( :حديث ،باب مقام الصبيان من الصف ،كتاب الصالة ،أخرجه أبو داود 3

 ).237ـ1/234(، )105: (حديث، يف ضعيف أيب داود
كتاب  ،والبيهقي يف السنن الكربى ).3/270( ،)151( :حديث ،أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده 4

 :حديث ،ونساء صبيان ومعهم بالرجل يأمتون الرجال باب، واملأموم اإلمام موقف أبوابجماع  ،الصالة
  .وضعفه) 3/138( ،)5166(

 ).34ـ8/32(، فتح الباري: ابن رجب ).346ـ2/345( ،البناية :العيين :وينظر
 منها، فاألول األول وفضل وإقامتها، الصفوف، تسوية باب ،كتاب الصالة ،رواه مسلم من حديث ابن مسعود 5

، )432: (حديث، اإلمام من وتقريبهم الفضل، أويل وتقدمي إليها، واملسابقة األول، الصف على واالزدحام
، )228: (حديث، والنهى األحالم أولو منكم ليليين جاء ما باب، الصالة أبواب، والترمذي). 1/323(
 ابن حديث وأنس، والرباء، سعيد، وأيب مسعود، وأيب كعب، بن أيب عن الباب ويف:" الترمذي قال). 1/303(

: فقال احلديث هذا عن  البخاري  حممدا سألت):" 1/66(، الكبري العلل يف وقال". غريب حسن حديث مسعود
  ". حمفوظا يكون أن أرجو"
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  1.دعىفالترتيب الوارد يف احلديث أصل للترتيب املُ
 

  واستدل من رأى اختالطهم بالبالغني باألحاديث املستفيضة يف قيام املميز جبنب
أَقْبلْت راكبا علَى حمارٍ «: ويف اجلماعة بقول ابن عباس رضي اهللا عنهما، البالغ

 ولُ اللَّهسرو ،الَمتاحال تزاهن قَد ذئموا يأَنو ،انأَت هلَيلَّى اُهللا عص لَّمسى ونلِّي بِمصي
إِلَى غَيرِ جِدارٍ، فَمررت بين يدي بعضِ الصف، وأَرسلْت اَألتانَ ترتع، فَدخلْت في 

لَيع كذَل كَرني فَلَم ،فووجه الداللة منه أنه رضي اهللا عنه مل يذكر أي  2،»الص
 3.ومل ينكر عليه أحد،  فرضودخل صف الرجال يف، صف للغلمان

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى  « :اسٍ رضي اللَّه عنهماعب ابنواستدل اإلمام البخاري بقول 
، )البارِحةَ(: قَالُوا "؟متى دفن هذَا": اُهللا علَيه وسلَّم، مر بِقَبرٍ قَد دفن لَيلًا، فَقَالَ

 ، فَقَام،)دفَناه في ظُلْمة اللَّيلِ فَكَرِهنا أَنْ نوقظَك(: قَالُوا "آذَنتمونِي؟ أَفَالَ": قَالَ
  4.») فَصلَّى علَيه ،وأَنا فيهِم(: ن عباسٍفَصفَفْنا خلْفَه، قَالَ اب

                                                                                                                                                                              
، الصالة كتاب، داود وأبو). 1/323(، )322: (حديث، السابق الباب، مسعود أيب حديث من مسلم ورواه
 كتاب، والنسائي). 2/13(، )674: (حديث، التأخر وكراهية الصف، يف اإلمام يلي أن يستحب من باب

، فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب، ماجه وابن). 2/87(، )807: (حديث، يليه الذي مث اإلمام يلي من، اإلمامة
 ).2/119(، )976: (حديث، اإلمام يلي أن يستحب من باب

، اموع: النووي). 2/340(، احلاوي: املاوردي ).1/159(، بدائع الصنائع: الكاساين :ينظر 1
 ).34ـ8/32(، املرجع السابق: ابن رجب ).293ـ4/291(
: حديث، املصلي يدي بني املرور يف الرخصة باب، السفر يف الصالة قصر كتاب، رواه اإلمام مالك يف املوطأ 2
، )76: (حديث، الصغري؟ مساع يصح مىت: باب، العلم كتاب، البخاري أخرجه طريقه ومن). 155:ص(، )38(
: حديث، باب مرور احلمار والكلب ،كتاب الصالة، ومسلم). 861(، )493: (واألحاديث رقم، )1/26(
، )715: (حديث، احلمار ال يقطع الصالة: باب من قال ،كتاب الصالة، وأبو داود). 1/359(، )503(
)2/40.( 
  ).34ـ8/32( ،فتح الباري :ابن رجب: ينظر 3
 ،)1321( :حديث ،اجلنائز يف الرجال مع الصبيان صفوف باب ،كتاب اجلنائز ،أخرجه البخاري يف الصحيح 4
)2/87.( 
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 وأم، الرجال مع الصبيان وقوف كيفية بيان األوىل بالترمجة أفاد " 1:يدشبن راقَالَ 
  2". عنهم يتأخرون ال معهم يصفون

  بواستدل من منع اصطفاف الصيب مع البالغ يف الفرض مبا رمن عع وِيابِ طَّنِ اخلَر
 3.»كَانَ إِذَا رأَى غُلَاما في الصف أَخرجهأَنه « :رضي اللَّه عنه

  4.والبلوغوعلل من قدم النساء على الصبيان بتقدمي العقل 
  

 :حمصل املسألة  - ث
كما تظهر خمالفة ، ومل أجد ما يشهد له من حديث أو عمل، حديث أيب مالك ضعيف

ما صح من األحاديث له؛ إذ الظاهر من العمل النبوي عدم إقامته لصفوف خاصة 
  .بالغلمان

، فاملقصود منه منع غريهم من التقدم »هىوالن حالمِولو اَألين منكم أُليل«وأما حديث 
وهذا ما قصده أيب بن كعب رضي اهللا عنه ، وخاصة يف الصف األول حذاء اإلمام

بينا أَنا في الْمسجِد في الصف الْمقَدمِ فَجبذَنِي رجلٌ «: قَالَ ،قيس بنِ عبادكما يف أثر 
قَامانِي، وحذَةً فَنبي جلْفخ ني ملَاتص قَلْتا عم اللَّهي، فَوقَاما ا ،مفَلَم وفَإِذَا ه فرصن

إِنَّ هذَا عهد من النبِي صلَّى اللَّه علَيه  ،يا فَتى لَا يسؤك اللَّه(: فَقَالَ ،ن كَعبٍأُبي ب
هيلا أَنْ ننإِلَي لَّمس5.» )و  

                                                             
فريد دهره عدالة  كان رمحه اهللا : "ابن اخلطيبقال ، الفهري د بن عمر السبيتحمم )بالتصغري( :شيدن راب 1

وجاللة، وحفظا وأدبا، ومستا وهديا، واسع األمسعة، عايل اإلسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة 
). ـه 721 -  657 (، )إفادة النصيح في مشهور رواة الصحيح (، )الرحلة الشرقية : (من مصنفاته".  احلديث

: ابن فرحون). 108ـ3/102(، اإلحاطة: ابن اخلطيب). 200ـ4/199(، الوايف بالوفيات: الصفدي: ينظر
  ).298ـ2/297(، الديباج

 ).3/198( ،فتح الباري :نقال عن ابن حجر 2
، األثر منقطعو ).1/363( ،)4169( :أثر، الصف من الصبيان إخراج ،كتاب الصلوات ،أخرجه ابن أيب شيبة 3

 .إبراهيم مل يدرك عمر
  ).2/150( ،املغين :ابن قدامة: ينظر 4
 وأمحد). 2/88(، )808: (حديث، يليه الذي مث اإلمام يلي من باب ،كتاب اإلمامة ،أخرجه النسائي يف اتىب 5
 أن البيان ذكر باب، الصالة يف اإلمامة كتاب، خزمية ابن وصححه). 35/186(، )21264: (حديث، املسند يف

). 3/33(، )1573: (حديث، يلوه بأن أمر وسلم عليه اهللا صلى النيب إذ األول بالصف أحق والنهى األحالم أويل
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وال أ ،من ال يعقل الصالةفإن صح فهو حممول على ، وأما أثر عمر رضي اهللا عنه
  1.أو لكراهية تقدمه يف الصف، يكف عن العبث فيها

  

 :سبب اخلالف  - ج
 .االحتجاج حبديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه    

  

 :التخريج على املسألة  - ح
     يصأفراد متالزمة داون املميزون مع البالغني ف ،جعل هلم صف وال حرج يف أن ي

قدم صف النساء عليهم حىت عند القائلني بذلك مع الصبيان؛ إذ أفراد وال ي، خاص م
  2.كما سبق بيانه، بالغون حكمهم حكم الرجال يف هذه املسائلالاملتالزمة 

  

 .انعقاد مجاعة فئة متالزمة داون .2
  

 :املسألةتصور   -  أ
مر آنفا أن اجلمهور على انعقاد مجاعة الصبيان املميزين؛ وذلك لصحة صالم      

وأكثر ، وعن أمحد يف الفرض روايتان، شرعا كما دلت عليه النصوص املستفيضة
  .احلنابلة على اجلواز

فمن اعتربها مجاعة ، واختلف املالكية يف اإلعادة مع اجلماعة ملن صلى مع صيب مجاعة
  3.ومن نظر إىل أن صالة الصيب نافلة أجاز اإلعادة، لة منعكام

   

                                                                                                                                                                              
 أويل حضور عند األول الصف عن األحداث تأخري إباحة ذكر، اإلمام متابعة فرض باب، الصالة كتاب، حبان وابن

  ).5/555( ،)2181( :حديث، والنهى األحالم
  ).2/637( ،ملإكمال املُع :القاضي عياض ).272ـ2/271( ،االستذكار :ابن عبد الرب: ينظر 1
  7، 6، 5 :نظر القواعد رقمت 2
 ).1/712( ،شرح التلقني :املازري ).2/564( ،اجلامع :ابن يونس ).1/553( ،رد احملتار :ابن عابدين :ينظر 3

 :ابن رجب). 2/131( ،املغين :ابن قدامة. )293ـ4/291( ،اموع :النووي ).1/443( ،التوضيح :خليل
  .)6/200(، )6/39( ،فتح الباري
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 :التخريج على املسألة  - ب
خالفا لغري املميزين فال ، تنعقد مجاعة فئة املتالزمة ويترتب عليها مجيع آثارها الشرعية     

  1.انعقاد لصالم أصال
 

  2.ملقاصدها وحتصيال، يؤمر املميزون من الفئة حبضور اجلماعة؛ بغية إدماجهم :فائدة
  

 .اجلمعة على أفراد متالزمة داون .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
وأمجعوا على ، أمجع العلماء على عدم وجوب صالة اجلمعة على الصبيان      

  3.استحباب شهودهم هلا
  

 :التخريج على املسألة  - ب
  4.ؤمرون حبضورها استحباباوي، ال جتب صالة اجلمعة على أفراد املتالزمة املميزين

   

                                                             
  15، 12، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
 ،الفروع :ابن مفلح ).4/188( ،)3/11( ،اموع :النووي ).2/252( ،حبر املذهب :الروياين :ينظر 2
  ).4/267( ،اإلنصاف :املرداوي ).3/135(
 ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/258( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).2/22( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 3
 ).1/402( ،روضة املستبني :ابن بزيزة. )2/551( ،التبصرة :اللخمي ).1/228( ،املدونة :مالك ).2/164(

 ،شرح السنة :البغوي ).2/554( ،البيان :العمراين ).2/402( ،احلاوي :املاوردي ).2/47( ،التوضيح :خليل
 ،رجع السابقامل :املرداوي ).8/27( ،فتح الباري :ابن رجب ).2/243( ،املغين :ابن قدامة ).4/226(
يف مسائل اإلقناع  :ابن القطان ).2/83( ،اإلشراف :ابن املنذر :وانظر حكاية اإلمجاع ).163ـ5/160(

 :زروق ).1/159( ،)1424/2004(1ط ،)مصر(دار الفاروق احلديثة ،حسن فوزي الصعيدي :ت ،اإلمجاع
  ).21ـ3/20( ،املرجع السابق :املرداوي). 1/375( ،شرح الرسالة

  16، 15 ،6، 5: تنظر القواعد رقم 4
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 .أفراد املتالزمة يف اكتمال نصاب مجاعة اجلمعة اعتبار .4
  

 :تصور املسألة  -  أ
فهل جتب م اجلمعة على ، إذا اكتمل العدد الالزم إلقامة اجلمعة بغري املكلفني      

املكلفني؟ الكافة متفقون على عدم اعتبارهم يف العد إال وجها عند احلنابلة؛ بناء على 
والعلة يف عدم اعتبارهم  1،يان معىن اإلجياب هناوقد مر ب، وجوا على املميز عندهم

  2.فال انعقاد للجمعة إال مبن يلزمه شهودها، انتفاء لزومها عليهم
  

 :التخريج على املسألة  - ب
  3.ال اعتبار ألفراد متالزمة داون يف العدد املشترط للجمعة     

  

اجلمعة؛ ألن القصد ؤمر أفراد متالزمة داون بالغسل والتزين إن أرادوا حضور ي: فائدة
  4.والبالغ وغريه فيها سواء، منهما النظافة

  
  .السنن املؤكدة :رابعالفرع ال

  

  .املتالزمة للسجدةب املصابالسجود من قراءة  .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
اتفق أهل العلم على عدم السجود من قراءة من ال يعقل كصيب غري مميز وجمنون؛   

  5.واختلفوا يف قراءة املميز، وذلك ألن قراءته لغو
  

                                                             
 ).103ـ102: (ينظر ص 1
 النهر :ابن جنيمسراج الدين  ).1/221( ،احلقائقتبيني  :زيلعيال ).2/25( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2

 ).2/52( ،التوضيح: خليل ).2/356( ،الذخرية: القرايف. )2/558( ،التبصرة :اللخمي .)1/360(،الفائق
: نوويال ).2/286( ،الوسيط :غزايلال ).2/447( ،احلاوي :املاوردي). 1/369(، شرح الرسالة: زروق

  ).5/174( ،)4/408( ،اإلنصاف :املرداوي). 2/253( ،املغين :ابن قدامة ).4/502( ،اموع
   6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
: نوويال). 1/226( ،األم :الشافعي).1/228( ،املدونة: مالك ).وما بعدها 2/5( ،صحيح البخاري :ينظر 4

 ).2/258( ،املغين :ابن قدامة. )4/538(، )4/533( ،اموع
  ).2/107( ،رد احملتار :عابدينابن  ).1/186( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).1/272( ،األصل :الشيباين :ينظر 5
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 فيسجد املستمع ، ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل القول باالعتداد بقراءة املميز

 1.وهو قول للمالكية، له
  2.وهو وجه للشافعية واحلنابلة، املالكية يف املشهور السجود من قراءة املميزومل ير 
  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور مبا يلي: 

 .فتالوة املميز تالوة صحيحة، عتد بقراءتهاستمع لقارئ يالساجد  -
- فدل هذا على اعتبار الصادر ، منع املميز من قراءة القرآن إن مل تتوفر شروطهاي

 .منهم قرآنا
- ا ـالبالغ واملميز  ـ دباسجود التالوة مما نفجاز أن يقتدي أحدمها  ،إليه مجيع

 3.باآلخر
 يكون أنفاشترطوا  ،لسجود مع القارئ نوع ائتماما فقد اعتربوا، املانعون فأما 

أَنَّ غُلَاما قَرأَ عند النبِي صلَّى اُهللا « :ويشهد هلذا املعىن ،لإلمامة يصلح ممن التايل
علَيه وسلَّم أَنْ يسجد، فَلَما لَم  علَيه وسلَّم السجدةَ، فَانتظَر الْغلَام النبِي صلَّى اُهللا

بلَى، ولَكَنك ": قَالَ ،)يا رسولَ اللَّه، أَلَيس في هذه السورة سجدةٌ؟(: يسجد قَالَ
 4.»"فَلَو سجدت لَسجدنا ،هاكُنت إِمامنا في

                                                             
 ).2/129( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/220( ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).1/272( ،األصل :الشيباين: ينظر 1

: النووي ).4/188( ،الشرح الكبري :الرافعي). 2/433( ،التبصرة :اللخمي ).2/107( ،رد احملتار :ابن عابدين
  ).1/120( ،الروض :البهويت ).4/408( ،اإلنصاف :املرداوي .)4/58( ،اموع

 صيب أو رجل من بإمام لك ليس من السجدة قرأ إذا " :قال رمحه اهللا ،)201ـ1/200( ،املدونة :مالك :ينظر 2
: اللخمي ).2/687(، اجلامع: ابن يونس ."السجود  عليك فليس، تسمع وأنت منك قريب وهو امرأة أو

 ،رجع السابقامل: النووي ).4/188( ،املرجع السابق :الرافعي ).2/416(، الذخرية: القرايف). 2/433(، االتبصرة
  ).4/408( ،اإلنصاف :املرداوي .)1/447(، املغين: ابن قدامة. )216( ،مسائل حرب الكرماين ).4/58(
، السابق املرجع: اللخمي ).1/186( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 2/4( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 3
  .)4/58( ،رجع السابقامل: النووي ).2/434(

 ال قوم ومعه الرجل يقرؤها السجدة ،كتاب الصلوات ،رواه ابن أيب شيبة بإسناده إىل زيد بن أسلم مرسال 4
، الباري فتح، "مرسل أنه إال ثقات رجاله:" حجر ابن قال). 1/379(، )4363: (حديث، يسجد حىت يسجدون
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 :حمصل املسألة  - ث
 2،فهو مرسل جيد عند أهل الشأن، وإن كان مرسال 1حديث عطاء بن يسار      

م أن املميز ال تصح إمامته سلَّلكن ال ي، كما أنه أصح ما يف الباب وال معارض له
  3.للبالغني ولو يف نفل كما مر حبثه

  

 :سبب اخلالف  - ج
للسجدة يف حكم اإلمام بالنسبة ملن يسجد بسجوده؟ فتشترط شروط  أجيعل التايل

  كتفى بتمييزه؟في، أم العربة بصحة قراءة الساجد، اإلمامة
  

 :التخريج على املسألة  - ح
  4.يسجد املكلف لقراءة املصاب باملتالزمة إن كان مميزا

  
 .شهود أفراد متالزمة داون لالستسقاء .2

  

واختلفوا ، اتفق أهل العلم على جواز إخراج من يعقل من الصبيان :تصور املسألة  -  أ
 5.ويف جوازه واستحبابه لغري العاقلني، يف استحباب ذلك

   

                                                                                                                                                                              
: حديث، السجود يف جاء ما، مرسال يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن: داود أيب مراسيل ويف). 2/556(
، )بريوت(املكتب اإلسالمي، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :األلباين: وينظر). 112:ص(، )77(

 ).1/447(، املرجع السابق: قدامةابن : وانظر). 2/226(، )473(، )1405/1985(2ط
، قاضيها املدين التابعي، وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول زوج اهلاللية احلارث بنت ميمونة موىل يسار بن عطاء 1

 ،الطبقات الكربى :ابن سعد :تنظر ترمجته ).103( :ةنتويف س ،" القدر جليل ثقة واعظا قاصا وكان: " الذهيب قال
دار  ،التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة :السخاوي ).3/104( ،تاريخ اإلسالم :الذهيب ).132ـ5/131(

 ).2/263( ،)1414/1993(1ط ،)بريوت(الكتب العلمية
، )األردن/الزرقاء(مكتبة املنار، مهام عبد الرحيم سعيد :ت ،شرح علل الترمذي :ابن رجب: ينظر 2
 ).1/791(، )1407/1987(1ط
  ).210(: انظر ص 3
  6، 5: تنظر القواعد رقم 4
  ).2/620(، التبصرة: اللخمي :ينظر 5
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 1.وهو قول احلنفية والشافعية، استحباب إخراج الصبيان مطلقا 
 2.وأجازوه يف غريه، واستحبه احلنابلة يف املميز 
  واملشهور عند ، واختلف أصحابه فيهم، إخراج غري املميزينومنع اإلمام مالك

 3.واستحبابه يف املميزين، املتأخرين كراهة شهودهم
  

 :األدلة  - ت
 ُستدل لالستحباب بقوله صلى اهللا عليه وسلما: »  ،كَّعالَى رعت لَّهل ادبلَا علَو

كُملَيع بلَص ،عتر مائهبو ،عضةٌ ريبصا وصر صر ا، ثُمبص ذَابفالصبيان 4،»الْع 
 5.ذنوب هلم وال، اإلجابة إىل وأقرب بالرمحة، أحق

 حقيقة االستسقاء التقرب بالطاعة: وقال املانعون ،6.عد من أهلهاوفاقد العقل ال ي 
 6.أهلها

   

                                                             
 ،جممع األر: شيخي زاده). 1/231( ،تبيني احلقائق :زيلعيال). 2/1019(، التجريد: القدوري :ينظر 1
 خيرج أن وأحب : "قال رمحه اهللا، )2/434(، األم: الشافعي ).2/185(، رد احملتار: ابن عابدين). 1/140(

الشرح : الرافعي). 2/353(، الوسيط: الغزايل).  ،)2/646اية املطلب: اجلويين ".ءلالستسقا ويتنظفوا الصبيان
  ).5/93(، الكبري

  ).5/417( ،اإلنصاف :املرداوي). 3/227( ،الفروع :ابن مفلح ).1/178( ،احملرر :اد ابن تيمية :ينظر 2
 خيرجوا، أن أمنعهم فال خرجوا فإن والصبيان النساء فأما " :اهللاقال رمحه  ،)1/244( ،املدونة :مالك: ينظر 3

، اجلامع: ابن يونس ."الصالة يعقل منهم كان من إال خيرج وال، خيرجوا فال الصالة الصبيان من يعقل مل من وأما
 حاشية الدسوقي على). 2/434(، الذخرية: القرايف). 1/179(، الثمينة عقد اجلواهر: ابن شاس ).3/938(

  ).1/405(، الشرح الكبري
 ،)965( :حديث ،أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين من رواية مالك بن عبيدة عن أبيه عن جده 4
 .لتضعيفهوأشار  )6/327( ،)6539( :حديث ،والطرباين يف األوسط ".إسناده حسن" :وقال ،)2/210(

 اخلروج استحباب باب، االستسقاء صالة كتاب ،من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وأخرجه البيهقي يف الكربى
 .وضعف كال الطريقني ،)3/481( ،)6390( :حديث ،والعجائز والعبيد والصبيان بالضعفاء

   ).2/516( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 5
  ).1/179(، الثمينة عقد اجلواهر: ابن شاس: ينظر 6
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 :حمصل املسألة  - ث
نازع أحد يف كون الصبية وعلى فرض صحته ال حجة فيه؛ إذ ال ي، احلديث ضعيف

  .فيهوال دليل ، وإمنا البحث يف مشروعية إخراجهم، سببا للرمحة
وجياب عن املنع بأن من مقاصد االستسقاء إظهار الضعف والتذلل هللا عز وجل جللب 

  .وهذا جلي يف استصحاب الصبيان الصغار، الرمحة
  

فمن راعى ، روقع اخلالف يف املسألة نتيجة اختالف جهة النظ :سبب اخلالف  - ج
شترط له ومن راعى جانب التعبد الذي ي، مقصد استجالب الرمحة أجاز إخراجهم

  .واهللا أعلم، التمييز مل ير ذلك
  

 :التخريج على املسألة  - ح
1.له جيوز إخراج غري املميزينو، ميز من الفئة شهود االستسقاءمستحب للي   

  

ستحب هلم التكبري وي، العيد والكسوفؤمر املميزون من فئة متالزمة داون بصالة ي :فائدة
 2.يف العيدين والغسل والتزين

 

وال ، وللحنابلة الوجهان، أجاز احلنفية للصيب أن خيطب يف العيد بإذن السلطان :فائدة
يخ3.ج عليه جواز ذلك للمصاب باملتالزمة ملا سبق بيانهر 

  
 .اجلنائز: الفرع اخلامس

  

 .الدعاء للميت من متالزمة داون .1
  

 4.اتفق أهل العلم على مشروعية الصالة على الصبيان والدعاء هلم :تصور املسألة  -  أ

                                                             
  17، 16، 15، 6 ،5: تنظر القواعد رقم 1
 ).2/190( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).1/248( ،املدونة :مالك ).2/995( ،التجريد :القدوري :ينظر 2

  ).3/217( ،الفروع :ابن مفلح ).5/39( ،)5/9( ،اموع :النووي ).1/281( ،)1/267( ،األم :الشافعي
ابن  ).2/147( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/172( ،جممع األر :شيخي زاده :وينظر .32 :تنظر القاعدة رقم 3

 ).5/233( ،اإلنصاف :املرداوي ).3/171( ،الفروع :مفلح
  ).5/257( ،اموع :النووي ).5/403( ،األوسط :ابن املنذر :ينظر 4
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  .وكذا االستغفار له، اختلفوا يف الدعاء له بالوقاية من النار وعذاب القربو
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 واختلف فيه ، قال بالدعاء له باملذكورات مالك رمحه اهللا ومجهور أصحابه

 1.الشافعية
  وال الدعاء له مبا ، احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية عدم االستغفار للصيبواختار

 2.سبق
  

 :األدلة  - ت
  :استدل من رأى االستغفار للصيب مبا يلي

اللَّهم اغْفر «: قَالَ اجلنازة على صلى إذا كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب إن   •
 3.»وصغريِنا، وذَكَرِنا وأُنثَانا، وشاهدنا وغَائبِنالحينا وميتنا، وكَبِريِنا 

 فقال ،وصلى أبو هريرة رضي اهللا عنه على صيب مل يعمل خطيئة قط: » ماللَّه
 4.»أَعذْه من عذَابِ الْقَبرِ

                                                             
 ).2/654( ،التبصرة :اللخمي ).3/970( ،اجلامع :ابن يونس). 3/40(، االستذكار: ابن عبد الرب :ينظر 1

 :الرافعي ).1/437( ،حاشية العدوي ).1/432( ،شرح الرسالة :زروق ).1/1156( ،شرح التلقني :املازري
  ).5/85( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).5/238( ،السابقاملرجع  :النووي ).5/180( ،الشرح الكبري

 ،النهر الفائق :ابن جنيم سراج الدين ).3/223( ،البناية :العيين ).1/241( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 2
ابن  ).1/195( ،احملرر :اد ).2/365( ،املغين :ابن قدامة ).2/213( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/394(

  ).6/154( ،اإلنصاف :املرداوي ).3/337( ،الفروع :مفلح
 ،)29/86( ،)17543( :حديث ،من حديث أيب إبراهيم األنصاري عن أبيه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 3

 على الصالة يف يقول ما باب، اجلنائز أبواب، والترمذي ).23495( ،)17545( ،)17544( :واألحاديث رقم
". صحيح حسن حديث إبراهيم أيب والد حديث: " الترمذي قال، )2/334(، )1024: (حديث، امليت

 كتاب، هريرة أيب حديث من داود أبو وأخرجه). 4/74(، )1986: (حديث، الدعاء، اجلنائز كتاب، والنسائي
 يف الدعاء يف جاء ما باب، اجلنائز أبواب، ماجه وابن). 5/110(، )3201: (حديث، للميت الدعاء باب، اجلنائز
وحمققا  شرطهما على احلاكم صححه هريرة أيب وحديث). 2/467(، )1498: (حديث، اجلنازة على الصالة
 ).1/511(، املسند

  ).228:ص( ،)18( :أثر ،باب ما يقُولُ الْمصلِّي علَى الْجنازة ،كتاب اجلنائز ،املوطأأخرجه اإلمام مالك يف  4
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واعتل املانعون من الدعاء للصبيان املؤمنني بالكفاية من النار بعدم جواز ذلك عليهم 
  :وأجابوا عن احلديث بعدة أجوبة 1،ستغفر ملن ال ذنب لهوال ي، مسعا
 2.ال على سبيل اخلصوص، يف احلديث االستغفار للصيب على وجه العموم 
 3.املقصود باالستغفار رفع الدرجات 
 4.املقصود به على ما قد يفعله بعد تكليفه لو قدر له العيش  

  

 :حمصل املسألة  - ث
املرء  وال جناح يف أن يدعو 5،النصوص والثابت من العملاألوىل اتباع الوارد يف 

مث يلزم من  6،وهلذا أمثلة يف الشريعة، ـوهو املغفرة والوقاية ـ  بتأكيد الواقع احلاصل
  7.باجلنة؛ إذ هو واقع ال حمالة املؤمن الدعاء للصيب منع املنعِ

  

 :يرجع يف تقديري ألمور :سبب اخلالف  - ج
  8.الصبيان يف القبوراالختالف يف امتحان 
 9.ومآهلم فيها، االختالف يف امتحان الصبيان يف اآلخرة 
 االختالف يف الدعاء بشيء واقع ثابت. 

   

                                                             
 ،الذخرية :القرايف .)2/655( ،التبصرة :اللخمي .)199ـ2/198( ،البحر الرائق :ابن جنيم :ينظر 1
 ).1/184( ،الروض املربع :البهويت ).2/462(
  ).199ـ2/198( ،البحر الرائق :ابن جنيم: ينظر 2
  ).4/90( ،)د ط( ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :املباركفوري: ينظر 3
  ).2/213( ،رد احملتار :ابن عابدين: ينظر 4
 الذي الدعاء غري الصغري للميت خرآ دعاء أصحابه علم أنه صحيح بسند النيب عن يثبت ومل"  :العظيم آباديقال  5

 ).8/362(، عون املعبود ،"ريالكب للميت علمهم
 أن اهللا تدعو والسالم الصالة عليهم األنبياء كانت كما، الزيادة معىن على للطفل فالدعاء :"العظيم آباديقال  6

 ).8/362(، املرجع نفسه، "وتستغفره  يرمحها
  ).1/1156(، شرح التلقني: املازري: ينظر 7
حممود : إشراف، الكشبور صاحل: ت، أجوبة الزرقاين: حممد الزرقاين ).88ـ87( ،الروح :ابن القيم :ينظر 8

  ). 89(، )1433/2012(، 1جامعة اجلزائر، ماجستري بكلية العلوم اإلسالمية، مغراوي
  ).366( :ينظر ص ،سيأيت حبث املسألة بتوسع 9
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 :التخريج على املسألة  - ح
    ويستغفر له، وعذاب القرب وفتنته، للمتوىف من املتالزمة بالوقاية من النار دعاي ،

  .واملميز وغريه يف هذا سواء
  

 .متالزمة داونغسل الشهيد من  .2
  

 : تصور املسألة  -  أ
 1.أمجعوا على فرضية غسل املسلم البالغ غري الشهيد 
 واختلفوا يف الصيب 2،شرع غسلهوالعامة على أن الشهيد املكلف ال ي. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وأنه يف ، إىل عدم مشروعية غسل الصيب الشهيد 3ذهب اجلمهور والصاحبان

 4.أحكامه كالبالغ
                                                             

ابن  ).34( ،)1425/2004(1ط ،)الرياض(املسلمدار  ،فؤاد عبد املنعم أمحد :ت ،اإلمجاع :ابن املنذر :ينظر 1
  ).1/269( ،احمللى :ابن حزم

  ).2/393( ،املغين :ابن قدامة ).5/346( ،األوسط :ابن املنذر :ينظر 2
  :مها أبو يوسف وحممد بن احلسن 3

، القضاة قاضي يوسف أبو كان: " الرب عبد ابن قال، حنيفة أيب صاحب القاضي، إبراهيم بن يعقوب :أبو يوسف
 هذا يوسف أبا إال الغرب إىل الشرق من فاقاآل يف القضاء تولية إليه كان قاضيا أعلم ال... اخللفاء من لثالثة قضى

، وأصحابه حنيفة أيب أخبار: مرييالص: ينظر). ه 182 - 113( ، )االثار(، )اخلراج: (مصنفاته من، "زمانه يف
 مناقب: الذهيب). 172173(، االنتقاء: الرب عبد ابن). 97108(، )1405/1985(2ط، )بريوت(الكتب عامل

 حيدر(النعمانية املعارف إحياء جلنة، األفغاين الوفاء أبو الكوثري، زاهد حممد: ت، وصاحبيه حنيفة أيب اإلمام
  ).5776). (1408(3ط، )اهلند/اباد

، بالكمال موصوفا كان: " ريميالص قال، حنيفة أيب صاحب موالهم، الشيباين اهللا عبد أبو: احلسن بن حممد
من ، "جدا أصحابه يعظمه، رفيعة مرتلة واحلرام احلالل علوم لفنون والتصنيف والرأي الرواية كثرة يف مرتلته وكانت

أخبار أيب  :الصيمري: تنظر ،)هـ 189 -131( ،ورة للموطأهوله رواية مش ،)والصغري اجلامع الكبري ( :كتبه
 ،املنتظم :ابن اجلوزي ).136ـ135( ،طبقات الفقهاء :الشريازي ).133ـ125( ،حنيفة وأصحابه

  ).176ـ9/173(
). 1/1190(، شرح التلقني: املازري). 2/685(، التبصرة: اللخمي .)3/1006(، اجلامع: ابن يونس :ينظر 4

، املذهبحبر : الروياين). 1/305(، األم: الشافعي ).2/147( ،التوضيح :خليل). 2/475(، الذخرية: القرايف
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  2.وأصحابه يغسل 1حنيفةوقال أبو 
  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور مبا يلي:  

 عليه الصالة يف كالبالغ وهو، بقتاهلم املشركني معترك يف تلقُ مسلمالصيب  -
 3.بالشهادة عنه الغسل سقوط يف فيشبهه الشهادة، غري يف والغسل

ومل ، رضي اهللا عنهما ثَةُ بن النعمان وعمير بن أيب وقَّاصحارِكان يف شهداء أحد  -
4.نقل استثناؤهم من احلكم العامي 
 يلزم وال، النجس وإزالة احلدث بطهاريت حياته يف خماطب البالغ : "املاورديقال  -

، حياته يف الطهارتان تلزمه فيمن الغسل للشهادة سقط فلما منهما، واحدا الصيب
 5".أوىل حياته يف تلزمه ال عمن ا تسقط فألن

 وقال احلنفية : 
التعظيم،  حصل لعلةسقوط الغسل ف ؛قياس الصيب على البالغ قياس مع الفارق -

 6.عد من أهل القربوالصيب ال ي، مستحق بالتقرب إىل اهللا عز وجلهو و
  

                                                                                                                                                                              
 ).2/395( ،املغين :قدامةابن ). 5/261(، اموع: النووي). 5/151(، الشرح الكبري: الرافعي). 2/563(

  ).5/347(، األوسط: ينظر. واختاره أبو ثور وابن املنذر ).1/345( ،شرح املنتهى :البهويت
 على عيال الناس" :الشافعيقال  ،العراقإمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل  ،أبو حنيفة التيمي ،النعمان بن ثابت  1
: القرشي). 585ـ15/444(، تاريخ بغداد: اخلطيب: تنظر ترمجته). هـ 150 - 80(، "الفقه يف حنيفة أيب

 ).1408(3ط، مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه :الذهيب). 30ـ1/26(، اجلواهر املضية
 ،تبيني احلقائق :الزيلعي). 1/322( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 3/1083( ،التجريد :القدوري: ينظر 2
  ).1/407( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم). 2/213( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).1/241(
، احلاوي: املاوردي ).1/1190(، شرح التلقني: املازري ).5/347( ،صدر السابقامل :ابن املنذر: ينظر 3
  ).2/395( ،السابقاملرجع  :قدامةابن  ).5/266(، السابقاملرجع : النووي). 3/36(
  ).2/395( ،السابقاملرجع  :قدامةابن  :ينظر 4
  ).3/36( ،احلاوي 5
  ).3/1083( ،التجريد :القدوري: ينظر 6
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وال ذنوب ، حكمة ترك الغسل يف املكلف كونه أمارة على طهارته من الذنوب -
 1.للصيب

  

 :حمصل املسألة  - ث
كما أن ، األصل اندراج الصيب ضمن العمومات القاضية بعدم غسل الشهيد     

وال أثر لوجود الذنب أو ، وأهل ألن ينال كرامة اهللا عز وجل، الصيب أهل للقرب
  2.واألصل فيها عدم التعليل، عدمه يف مشروعية الغسل؛ إذ هو من العبادات

  

 :سبب اخلالف  - ج
شترط العقل والبلوغ لنيلها؟ اجلمهور وهل ي، االختالف يف وصف الصيب بالشهادة   
  3.شترطوقال أبو حنيفة ي، ال
  

 :التخريج على املسألة  - ح
4.وتسري عليه مجيع أحكامها، وصف الفرد من املتالزمة بالشهادةي  

  
 .متالزمة داون للموتى أفرادتغسيل  .3

  

 :تصور املسألة  -  أ
إسقاط فروض الكفايات عن اختلف أهل العلم يف االعتداد بفعل غري املكلف يف     

، واخلالف موجود عند األربعة، مثل غسل وتكفني ودفن امليت والصالة عليه، البالغني
  5.وعند املالكية يف الغسل دون الصالة، واملرجح عند الشافعية واحلنابلة اإلجزاء

                                                             
  ).2/54( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ).5/266(، اموع: النووي). 3/36(، احلاوي: املاوردي ).5/347( ،األوسط :ابن املنذر: ينظر 2
 :اجلويين ).2/685( ،التبصرة :اللخمي ).3/266( ،البناية :لعيينا). 1/322( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 3

  ).2/95( ،اإلنصاف :املرداوي ).3/337( ،الفروع :ابن مفلح ).، )3/35اية املطلب
  18، 15، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 4
ضوء الشموع  :حممد األمري ).208ـ2/207( ،)2/200( ،)578ـ1/577( ،احملتاررد  :ابن عابدين :ينظر 5

مكتبة  ،دار يوسف بن تاشفني ،حممد حممود ولد حممد األمني املسومي :ت ،الشموع شرح اموع يف الفقه املالكي
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 :سبب اخلالف  - ب
هل يسقط الواجب على املكلف بفعل غري املكلف؟ فمن أجاز اعتد بفعل غري  

  1.وبرئت عنده ذمم املكلفني، املكلفني يف املذكورات
  

 :التخريج على املسألة  - ت
" فرض الكفاية يسقط بفعل فئة متالزمة داون إذا صح منهم"قد مر سابقا أن      

ـ واهللا أعلم  ـوالضابط فيه ، األعداء همه أو جهاده أو غسلَهم أو دفنهم غريكتكفينِ

والغسل والصالة ، أنه كل عبادة تتحقق مصلحتها بوقوعها بال نية واستحضار التعبد
  .تصح من املميز لنفسه؛ فتصح إذن لغريه

وأما غري املميز فال جيزئ غسله للميت؛ ملا يف الغسل من معىن تعبدي خالفا للكفن 
  2.والدفن

  
 .من صف اجلنائزحمل فئة متالزمة داون  .4

  

، املذاهب األربعة على أن جنائز الصبيان تتوسط الرجال والنساء :تصور املسألة  -  أ
 3.وألمحد رمحه اهللا رواية يف تقدمي املرأة على الصيب لشرف التكليف

   

                                                                                                                                                                              
 :النووي ).5/290( ،الشرح الكبري :الرافعي ).1/530( ،)1426/2005(1ط ،)نواكشوط(مالكاإلمام 
  ).3/276( ،الفروع :ابن مفلح ).2/290( ،شرح اخلرقي :الزركشي ).5/213( ،)5/188( ،اموع

  .)2/207( ،رد احملتار :ابن عابدين: ينظر 1
  25، 17، 15، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
ابن ). 1/316(، بدائع الصنائع: الكاساين ).2/65( ،املبسوط :لسرخسيا ).1/351( ،األصل :شيباينال: ينظر 3

، )2/245( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).3/1007( ،اجلامع :ابن يونس). 2/202( ،البحر الرائق :جنيم
 ).2/236( ،مواهب اجلليل: احلطاب ).2/474( ،الذخرية :القرايف). 1/235(، املقدمات املمهدات .)2/282(

املرجع  :الرافعي). 3/389( ،شرح السنة :لبغويا ).3/48( ،احلاوي :املاوردي). 1/314(، األم: الشافعي
املرجع : الزركشي). 2/418(، املغين: ابن قدامة .)2/763(، مسائل الكوسج ألمحد). 5/163( ،السابق
  ).2/363(، السابق

  ).4/429( ،اإلنصاف :املرداوي
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 :يرجع ألمرين :سبب اخلالف  - ب
 ترتيب الصفوف يف اجلنائز مقيس على ترتيبها يف الصالة ،قال يف فما ي

 1.هنالك يقال هنااختالفهم 
 ُأو اجلنس والبلوغ؟، راعى يف الترتيب التكليفهل امل 

  

 :التخريج على املسألة  - ت
      يخـج حكم الفئة على الرجال ال على الصبيان؛ فإن مجاهري الفقهاء رتبوا احلكم ر 

  :لمس من أمرينوذلك ي، على علة اجلنس والبلوغ ال التكليف ـواهللا أعلم 

  املكلف"أو " العاقل"ال بوصف ، "بالغ"أو وصف ، "الرجل"تعبريهم بلفظ." 
 َتقدميهم الصبيان على اخل2.فيليهم النساء، اثىن  

  
 .تلقني أفراد متالزمة داون .5

 

 :تصور املسألة  -  أ
، فاملذهب عند املالكية واحلنابلة التلقني، اختلف العلماء يف تلقني الصيب عند االحتضار

  3.وخالف احلنفية والشافعية
لقن؟ أو سأل ال يفمن ال ي، هل حكم التلقني يتعلق بسؤال امليت :اخلالف سبب  - ب

وهي من فضائل األعمال اليت تصح من الصيب ، قصد التلقني التلفظ بالشهادة
 4.املميز

   

                                                             
  ).2/418( ،املغين :ابن قدامة). 5/226( ،اموع :النووي :ينظر 1
  8، 7، 6: تنظر القواعد رقم 2
ضوء  :حممد األمري ).1/404( ،شرح الرسالة :زروق ).1/381( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم: ينظر 3

كشاف  :البهويت ).5/149( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).5/304( ،املرجع السابق :النووي ).1/539( ،الشموع
 ).137ـ2/136( ،القناع

  ).137ـ2/136( ،السابقاملرجع  :البهويت). 1/381( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم :ينظر 4
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 :التخريج على املسألة  - ت
واعتدادا ، لقن املميز من متالزمة داون عند احتضاره؛ بناء على صحة إسالمهي

  1.الشرعيةبأقواله 
  

وانتفاعه ، يستحب تعزية املميز من فئة متالزمة داون مبيته؛ وذلك لفهمه اخلطاب :فائدة
 .2ا

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).361( :انظر حبث إسالمهم يف ص 1
 ).1/317( ،األم :الشافعي ).2/230( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).2/481( ،الذخرية :القرايف :ينظر 2

 :البهويت ).3/403( ،الفروع :ابن مفلح ).5/305( ،اموع :النووي ).2/596( ،حبر املذهب :الروياين
   ).1/193( ،الروض

لكن قد يفهم من قوهلم بتعزية أهل امليت مشول ذلك للمميزين  ،أما احلنفية فلم أجد هلم كالما خبصوص املسألة
 ).2/239( ،رد احملتار :ابن عابدين ).3/260( ،البناية :العيين :ينظر .منهم
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  .زكاة والصومال :لثاملطلب الثا
  

      تال االقتصادي واالجتماعي عد الزكاة عصبا رئيسا ودعامة مهمة يف ا
  1.فهي من أمسى صور التكافل والتعاون، اإلسالمي
الدوافع وأهم من أقوى  فهو، فزيادة على أنه شعرية عظيمة وعبادة جليلة، أما الصيام

  2.عليه وفضله وإلدراك املرء عظيم نعمة اهللا ،األسباب لشعور اإلنسان مبعاناة غريه
  

  .زكاة املال: الفرع األول
  

 .زكاة مال فئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 مالك عاقل بالغ حر مسلم كل على جتب الزكاة أن على العلم أهل اتفق 

 3.تاما ملكا للنصاب
 جوب زكاة الفطر على غري املكلفنيواتفق األربعة على و.  

   
                                                             

 الذين اهللا عباد من واخللة، واملسكنة، احلاجات ذوي مواساة من تضمنته وما الزكاة حسن وأما"  :قال ابن القيم 1
 والرب واإلحسان الرمحة من فيها وما، وأنفسهم األغنياء خالهم إذا التلف عليهم وخياف، نفوسهم إقامة عن يعجزون
، والدناءة والبخل الشح أهل مساة من واخلروج والفضل واجلود الكرم بصفة واالتصاف، اإليثار أهل وإيثار والطهرة

، علم املقاصد الشرعية: اخلادمي ).2/3( ،مفتاح دار السعادة، "ومصلحته حسنه يف عاقل يستريب ال فأمر
  ).173ـ171(
 القلب وحتي النفس وتقمع، الشهوة تكسر اليت العبادة هذه حسن على يزيد حسن وأي " :قال ابن القيم 2

 قد وأم، وأحواهلم املساكني بشأن األغنياء وتذكر، اهللا عند فيما وترغب، وشهواا الدنيا يف وتزهد، وتفرحه
 فعون وباجلملة، شكرا له فيزدادوا اهللا نعم من فيه هم ما ويعلمون، عليهم قلوم فتعطف عيشهم من بنصيب أخذوا
 ،"الصوم مبثل حمارمه واجتناب حدوده وحفظ اهللا تقوى على أحد استعان فما، مشهور أمر اهللا تقوى على الصوم
، اخلوجة ابن احلبيب حممد: ت، مقاصد الشريعة اإلسالمية: الطاهر بن عاشور: وينظر ).4ـ2/3( ،نفسه املرجع
املرجع : اخلادمي ).3/505(، )1/681(، )1425/2004(ط، )قطر(اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

  ).173(، السابق
  ).2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد :ينظر 3
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 1.وكذا ما خترجه أراضيهم
 انني2.واتفقوا على لزوم النفقة والغرامات يف أموال الصبيان وا 
 واختلفوا يف زكاة بقية أمواهلم. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  خال ، ونفاه احلنفية، العلماء إىل وجوب زكاة أموال غري املكلفنيذهب مجهور

 4.ويف املسألة مذاهب أخر 3،عشور األراضي وصدقة الفطر
                                                             

 ).39ـ4/37( ،اجلامع :بن يونس ).2/326(، رد احملتار :ابن عابدين ).3/4(، املبسوط: السرخسي :ينظر 1
 ،)اجلزائر(املؤسسة الوطنية للكتاب ،الدار التونسية للنشر ،حممد الشاذيل النيفر :ت ،املعلم بفوائد مسلم :املازري

االتفاق يف زكاة ) 47:اإلمجاع(وحكى ابن املنذر يف  ).3/52( ،الذخرية :القرايف ).10ـ2/9( ،)1988(2ط
 ،ختريج الفروع على األصول :والزجناين، اإلمجاع يف عشور األراضي) 1/197:اإلقناع(وابن القطان يف  ،الفطر

 :النووي :ينظر .وفيهما خالف ).128( ،)1398(2ط ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ،حممد أديب صاحل :ت
، احمللى: ابن حزم ).4/211(، الفروع: ابن مفلح ).465ـ2/464( ،املغين :ابن قدامة ).5/331( ،اموع

  ).12ـ4/3(
 ).200ـ3/197( ،)169ـ1/161( ،الفروق :القرايف ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العريب :ينظر 2

  ).264(، األشباه والنظائر: ابن جنيم ).3/17( ،املوافقات :الشاطيب ).60(، إبراز احلكم: السبكي
 ).261ـ1/259( ،أحكام القرآن :الطحاوي ).2/83( ،)2/71( ،)2/60( ،األصل :الشيباين :ينظر 3

 ،رد احملتار :ابن عابدين. )2/217( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).253ـ1/252( ،تبيني احلقائق :الزيلعي
 :اللخمي ).157ـ3/156( ،االستذكار :ابن عبد الرب ).1/308( ،املدونة :مالك ).2/326( ،)2/258(

 ،األم :الشافعي ).2/292( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).53ـ3/52( ،الذخرية :القرايف ).2/860( ،التبصرة
 ،الشرح الكبري :الرافعي ).2/400( ،الوسيط :الغزايل ).3/169( ،اية املطلب :اجلويين ).2/28(
أمحد البنه عبد مسائل  ).115( ،مسائل أمحد أليب داود ).3/330( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).561ـ2/560(

، زيد بن جابر: بالزكاة وقال ).1/388( ،شرح املنتهى :البهويت ).1/224( ،احملرر :اد ابن تيمية ).167( ،اهللا
 وأبو، وإسحاق، عيينة وابن، والعنربي، ليلى أيب وابن، صاحل بن واحلسن، وربيعة، وجماهد، وعطاء، سريين وابن
  . ثور وأبو، عبيد

مصنف عبد : ينظر. رمحهم اهللا وسعيد بن جبري، والنخعي، والشعيب، والثوري، واحلسن البصريأبو وائل، ونفاها 
). 1/308(، املدونة). 3/23(، سنن الترمذي). 180ـ2/179(، مصنف ابن أيب شيبة). 70ـ4/66(، الرزاق

  ).465ـ2/464(، املغين: ابن قدامة
 .)2/881( ،التبصرة :اللخمي :ينظر، وبني الظاهر والباطن، أو التفصيل بني الناض وغريه، كنفي الزكاة مطلقا 4

 ،رجع السابقامل :ابن قدامة ).5/331( ،رجع السابقامل :النووي ).6ـ2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد
  ).465ـ2/464(
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 :األدلة  - ت
  .استدل اجلمهور بالكتاب والسنة واألثر والرأي

 فمن الكتاب قوله تعاىل:  M  p  o  n  m  l  k  jL 
 1.وغريها من النصوص الدالة على العموم )١٠٣: التوبة(

  بن عاللَّ عبدومن السنة ما ورواه لَّى اُهللا  : (العاص نرِو بمهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
قَام لَّمسو هلَيع،  اسالن طَبفَقَالَ، فَخ :»  ،يهف جِرتالٌ فَلْيم ا لَهيمتي يلو نأَالَ م

أن الصدقة إذا أطلقت أريد : ووجه الداللة 2،)» يتركْه حتى تأْكُلَه الصدقَةُوالَ 
 3.للعموم" أل"أو الزكاة فرد من أفراد العموم إن جعلت ، ا الزكاة

 ا  «: ومن األثر قول عمر رضي اهللا عنهأْكُلُهى لَا تامتالِ الْيوي أَموا فجِرات
  4،»الزكَاةُ

   

                                                             
 ،األم :الشافعي ).282ـ1/281( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد ).39ـ4/37( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 1
  ).3/439( ،الفروع :ابن مفلح ).32ـ2/30(
). 2/25(، )641: (حديث، اليتيم مال زكاة يف جاء ما باب، كتاب الزكاة ،أخرجه الترمذي يف اجلامع 2

 قال). 3/5(، )1970: (حديث، واليتيم الصيب مال يف الزكاة وجوب باب، الزكاة كتاب، السنن يف والدارقطين
". احلديث  يف يضعف الصباح بن املثىن ألن ؛مقال إسناده ويف الوجه، هذا من احلديث هذا روي وإمنا: " الترمذي

، أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب :ت، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري :ابن حجر: وينظر
 ).308ـ2/307(، )1416/1995(1ط، )مصر(مؤسسة قرطبة

 ،اموع :النووي ).7/199( ،املصدر السابق :الشافعي). 39ـ4/37( ،املصدر السابق :ابن يونس: ينظر 3
  ).330ـ5/329(
). 251(، )12: (حديث، فيها هلم والتجارة اليتامى أموال زكاة باب ،رواه مالك بالغا يف كتاب الزكاة 4

: األثر، زكاته وإعطاء فيه وااللتماس اليتيم مال صدقة باب، الزكاة كتاب، املصنف يف الرزاق عبد ووصله
 كان ومن زكاة اليتيم مال يف قالوا ما، الزكاة كتاب، املصنف يف شيبة أيب وابن). 4/68(، )69896990(

 الغنم صدقة أبواب مجاع، الزكاة كتاب، الكربى السنن يف والبيهقي). 2/379(، )10119: (األثر، يزكيه
 وله صحيح إسناد هذا:" اهللا رمحه قال، )4/179180(، )7340: (األثر، الصدقة عليه جتب من باب، السائمة
 ".عنه اهللا رضي عمر عن شواهد
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 1،وغريهم رضي اهللا عنهم وجابر وابن عمر وعائشة مسعود وابن عليوقال به كذلك 
 2.وال خمالف هلم

 انني، الزكاة حق مايلوقد أمجع العلماء على تعلق احلقوق بأموال الصبيان وا ،
 له حر من امللك تام مالك كل: " الشافعيقال ، كنفقة األقارب وقيم املتلفات

 أو صحيحا، أو كان، بالغا الزكاة فرض عليه أن يف سواء، زكاة فيه مال
 ما ملكه يف جيب وكذلك صاحبه، ميلك ما مالك كال ألن صبيا؛ أو معتوها،

 واملعتوه الصيب على أن من وصفت مبا مستغنيا وكان، صاحبه ملك يف جيب
 البالغ الصحيح تلزم من نفقة واملعتوه الصيب يلزم كما، األحاديث عن الزكاة
 البالغ مال يف يكون كما الناس أموال على جنايتهما أمواهلما يف ويكون، نفقته

 3".أعلم واهللا الزكاة فكذلك، أمواهلم يف لغريهم حق هذا وكل العاقل،
  

  .واستدل احلنفية كذلك بالكتاب والسنة واألثر والرأي

                                                             
: األثر، يزكيه كان ومن زكاة اليتيم مال يف قالوا ما، الزكاة كتاب ،رواه ابن أيب شيبة يف املصنف عليأثر  1
 جتب من باب، السائمة الغنم صدقة أبواب مجاع، الزكاة كتاب، الكربى يف والبيهقي). 2/379(، )10113(

 باب، الزكاة كتاب، املصنف يف الرزاق عبد رواه مسعود ابن وأثر). 4/181(، )7344: (األثر، الصدقة عليه
: األثر، املصنف يف شيبة أيب وابن). 4/69(، )6997: ( األثر، زكاته وإعطاء فيه وااللتماس اليتيم مال صدقة

 يف شيبة أيب وابن). 4/66(، )6981: ( األثر، املصنف يف الرزاق عبد رواه جابر وأثر). 2/379(، )10125(
). 4/69(، )6992: ( األثر، املصنف يف الرزاق عبد رواه عمر ابن وأثر). 2/379(، )10115: (األثر، املصنف

 باب، الزكاة كتاب، املوطأ يف مالك رواه عائشة وأثر). 2/379(، )10116: (األثر، املصنف يف شيبة أيب وابن
: األثر، ابن أيب شيبة يف املصنفو ).251( ،)14ـ13(: حديث، فيها هلم والتجارة اليتامى أموال زكاة

غري أنه مما ال يطعن يف ثبوا ، واآلثار ـ خال أثر عائشة الصحيح ـ ال ختلوا من مقال، )2/379(، )10114(
، األم: الشافعي). 1/308(، املدونة). 3/23(، سنن الترمذي: وينظر.  كالذي يكون يف املرفوعات، ذلك الطعن

 ).298ـ3/295(، البناية: العيين). 32ـ2/30(
 ).415ـ2/412( ،شرح اخلرقي :الزركشي ).154ـ3/152( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 2
 ).3/53(، الذخرية: القرايف). 163ـ2/162(، املبسوط: السرخسي: وينظر). 2/30(، املصدر السابق 3

، املغين: ابن قدامة). 330ـ5/329(، اموع: النووي ).154ـ3/152( ،احلاوي :املاوردي
  ).465ـ2/464(
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 فمن الكتاب قوله تعاىل:  M  p  o  n  m  l  k  jL 
الداللة أن املوىل سبحانه علل أخذ الزكاة بقصد ووجه ، ) ١٠٣ :التوبة(

 1.والصيب ليس من أهلها؛ إذ ال ذنب عليه، التطهري
 ومن السنة بقوله عليه الصالة والسالم" : عن ثالثة القلم فعحىت: ر يبعن الص 

فدل احلديث على أن الصيب واملعتوه ليسا  2،"ربأحىت ي وعن املعتوه ...حيتلم
 3.وهو إمجاع، حمال للوجوب

 ال ال ": ومن األثر بقول ابن عباس رضي اهللا عنهماي مف سكَاةلَييم زت4".ي 
 ا من خطاب التكليف ، ال خالف أن النية مشترطة يف الزكاةفدل هذا على أ

، يف أغلب مواطن ذكرهاقرن بالصالة على هذا من أن ت وال أدلّ، ال الوضع
ومن أن ت5.يف أركان اإلسالم عد 

  

 :حمصل املسألة  - ث
، والصواب وقفه على عمر رضي اهللا عنه، احلديث الذي استدل به للوجوب منكر

ومل أجده فيما ، واحلق أن األئمة الكبار كمالك وأمحد رمحهما اهللا مل يعتمدا عليه البتة
والذين ال ، اآلثار املتضافرة عن الصحب الكراموإمنا اعتمادهم على  6،كتبوه أو قالوه

كما استندوا على الرأي السديد، عرف هلم خمالف منهمي .  
   

                                                             
 ).298ـ3/295( ،البناية :العيين ).253ـ1/252( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 1
  ).81( :سبق خترجيه ص 2
). 163ـ2/162(، املبسوط: السرخسي ).3/1375( ،)1226ـ3/1213( ،التجريد :القدوري 3

  ).5ـ2/4( ،بدائع الصنائع :الكاساين
 ،)بريوت(عامل الكتب ،مهدي حسن الكيالين القادري :ت ،كتاب احلجة على أهل املدينةأخرجه الشيباين يف  4
 من أحد عن يثبت مل: " املباركفوري قال، ضعيف وهو هليعة ابن به تفرد واألثر، )1/460( ،)1403(3ط

  ).3/239(، حتفة األحوذي، "الصيب مال يف الزكاة بوجوب القول عدم صحيح بسند عنهم اهللا رضي الصحابة
 ،تبيني احلقائق :الزيلعي). 5ـ2/4( ،بدائع الصنائع :الكاساين. )3/1375( ،رجع السابقامل: القدوري :ينظر 5
 ).298ـ3/295(، رجع السابقامل: عيينال ).253ـ1/252(
  ).415ـ2/412( ،شرح اخلرقي :الزركشي ).298ـ3/295( ،املرجع السابق :العيين: ينظر 6
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  :وجياب عما أورده احلنفية
 القرايفأجاب  1،النية فيه اشترطت ملا الوضع خطاب من كان لو :قالوا :

 وركالنذ التكليف ويغلب، التكليف خطاب مع جيتمع قد الوضع خطاب"
 كذلك هنا وها، تبعا التكليف ويكون الوضع خطاب يغلب وقد، والكفارات

 2".النية عدم مع منها املمتنع من أخذها بدليل
 رفع القلم عليه ال على ماله بدليل إخراج : فيقال، الصيب ال يكلف بشيء :وقالوا

اخلطاب متوجه إىل من يلي مال الصيب بأن ن أكما ، النفقات وقيم املتلفات
 3.ال أن الصيب هو املخاطب به ،ج منهخير

 غري ، وافقنا: بأن يقال، وجياب عن نفيهم الزكاة لعدم وجود احملل القابل للتطهري
4.والصيب من أهلها، كاإلثابة واملواساة، رعت لعلل ومقاصد أخرىأن الزكاة ش 

 4.أهلها
 فإن اجلمع يقتضي اشتراكهما يف ، وأما عن متسكهم باقتران الزكاة والصالة

وها هي احلائض مثال تلزمها الزكاة ، ال فيمن جتب عليه، وهو الفرضية احلكم
 5.دون الصالة

وإن كل ما أورده احلنفية على اجلمهور يلزمهم مثله يف إجيام زكاة عشور ، هذا
  1.الصبيان و الفطر

                                                             
  ).1226ـ3/1213( ،التجريد: القدوري: ينظر 1
  ).270ـ2/269( ،األشباه والنظائر :السبكي :وينظر ،)3/53( ،الذخرية 2
، اموع: النووي. )154ـ3/152( ،احلاوي :املاوردي). 10ـ2/9( ،شرح التلقني :املازري: ينظر 3
  ).330ـ5/329(
مث الذي جيب متهيده يف ذلك أن املعىن املعقولَ  ": اجلويينقال  ).330ـ5/329( ،نفسهاملرجع  :النووي: ينظر 4

أحدمها النية، : املعقولَ يف الزكاة سد احلاجة، وال سبيل إىل جحد ذلك، ولكن انضم إىل هذا الغرض املعقول تعبدان
اجة، ولذلك وجبت يف مال الصيب، فهي مرعية عند اإلمكان، ولكن الزكاة قد تستقل بالغرض الظاهر، وهو سد احل

ويأخذها اإلمام من املمتنع، وقد يتخيل على البعد أن امتحان مالك األموال ببذل أمواهلم من غرض التكليف، وهذا 
  ). ،)3/202اية املطلب، "والثاين اتباع النصوص، فهذا أحد التعبدين، يشري إىل إيقاعه عبادةً بالنية

 ،األم :الشافعي ).282ـ1/281( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).39ـ4/37( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 5
 ).32ـ2/30(
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 يرجع ألمور :سبب اخلالف  - ج
 2وأيهما املغلب؟، أو من خطاب الوضع، هل الزكاة من خطاب التكليف 
 وحق اهللا عز وجل يف التزام ، حق العباد يف املال: الزكاة فرع متردد بني أصلني

  3؟كل منهماشائبة من وهل فيها  إىل أيهما ترد؟، التكليف
  

 :التخريج على املسألة  - ح
    سواء يف ذلك املميز ، خرج الزكاة جبميع أصنافها من مال أفراد متالزمة داونت

  4.املصابواإلجياب متعلق بويل ، وغريه
  

 .اشتراط النية يف إخراج زكاة أفراد املتالزمة .2
  

غري أم صرحوا بكفاية نية ، اتفق األئمة على اشتراط النية يف الزكاة :تصور املسألة  -  أ
 5.أو تعذرها ككون األصل ال يتمتع بأهلية النية، غري صاحبها حال اجلرب

  

إخراج زكاته إن كان غري ينوي ويل املصاب باملتالزمة حال : التخريج على املسألة  - ب
   6.فإن كان مميزا نوى هو ألهليته، مميز

يصح أن يكون الفرد املميز األمني من متالزمة داون عامال عليها ويأخذ نصيبه  :فائدة
    .منها

                                                                                                                                                                              
 :القدوري :وانظر إجابات احلنفية عن أرجحية التفرقة يف ).32ـ2/30( ،املصدر نفسه :الشافعي: ينظر 1

  )163ـ2/162(، املبسوط: سرخسيال ).3/1375( ،)3/1214( ،التجريد
  .)154ـ3/152( ،احلاوي :املاوردي ).3/52(، الذخرية: القرايف :ينظر 2
األشباه  :السبكي). 6ـ2/5( ،بداية اتهد :ابن رشد احلفيد ).10ـ2/9( ،شرح التلقني :املازري: ينظر 3

  ).270ـ2/267( ،والنظائر
  27، 20، 18، 6  ،5 :تنظر القواعد رقم 4
 ،املقدمات املمهدات :ابن رشد ).1/257( ،احلقائقتبيني  :الزيلعي ).2/56( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 5
 ،الوسيط :الغزايل ).2/292( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).3/136( ،الذخرية :القرايف ).1/275(
 ).185ـ6/184( ،)5/430( ،اموع :النووي ).10ـ3/8( ،الشرح الكبري :الرافعي ).443ـ2/442(

  ).2/428( ،شرح خمتصر اخلرقي :كشيالزر ).2/477( ،)2/465( ،املغين :ابن قدامة
 27، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 6
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 1.وإمنا يكتفون بالتمييز والبلوغ، ال يشترطون متام العقل ـفيما طالعت  ـفأهل الفقه 
  

  . زكاة الفطر: الفرع الثاين
  

 .زكاة الفطر على البالغ من أفراد املتالزمة .1
  

، ذهب مجهور الفقهاء إىل أن زكاة فطر االبن الكبري الزمن على أبيه :تصور املسألة  -  أ
وسبب اختالفهم يرجع إىل االختالف ، وخالف احلنفية فأسقطوها عن ذمة األب

فمن جعلها وجوب النفقة وهم اجلمهور أوجبوها على الويل يف ابنه ، يف علة احلكم
بة من وجود الوالية الكاملة ومن جعلها مرك، الزمن؛ إذ نفقته تلزمه لفقره وزمانته

وإن توىل ، ووجوب النفقة مل يوجبها على األب؛ إذ ال والية عليه على ابنه البالغ
 2.مؤنته

  

ففرد متالزمة داون ، ال أثر الختالف الفقهاء على مسألتنا: التخريج على املسألة  - ب
 3.وعليه فتجب زكاته على وليه عند األربعة، وإن بلغ ال يستقل بالوالية

   

                                                             
ابن ). 6/330( ،حبر املذهب :الروياين .)8/494(، احلاوي: املاوردي. )3/146( ،الذخرية :القرايف :ينظر 1

  .)6/473( ،املغين :قدامة
 ،بدائع الصنائع :الكاساين ).1384ـ3/1383( ،التجريد :القدوري ).2/181( ،األصل :الشيباين :ينظر 2
، املدونة: مالك ).272ـ2/271( ،البحر الرائق :بن جنيما). 3/486(، البناية: العيين ).72ـ2/70(
 ،التوضيح :خليل ).3/165( ،الذخرية :القرايف ).1/334( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد ).1/391(
 ،الوسيط :الغزايل). 354ـ3/352(، احلاوي: املاوردي ).71ـ2/69(، األم: الشافعي ).2/367(
، املغين :ابن قدامة ).6/120(، اموع :النووي ).147ـ3/146( ،الشرح الكبري :الرافعي ).2/503(
  ).1/212(، الروض: البهويت ).4/217( ،الفروع :بن مفلحا ).91ـ3/90(
  19 ،18 :تنظر القواعد رقم 3
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 . زكاة الفطر على املوسر من أفراد املتالزمة .2
  

 :تصور املسألة  -  أ
  نون إذا مل يكن هلما مالاتفق العلماء على أنط الصيب واهفَفتى عل 1مار

 2.وليهما
 نون املوسرينأهي يف ماهلما أم يف مال وليهما؟، واختلفوا يف فطرة الصيب وا 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  ما يف ماهلماذهب األئمة األربعةم إىل أن زكا3.وأصحا 
 5.يف مال وليهما 4وجعلها حممد بن احلسن وزفر 
  

 :حمصل املسألة  - ت
كل ما قيل من أدلة ومناقشة وسبب خالف يف مسألة وجوب الزكاة العامة يف مال 

  6.الصيب وانون يقال هنا
    

داون إن كان  متالزمةمن فئة  الفرد يف مالزكاة الفطر جتب  :التخريج على املسألة  - ث
 7.متكسباأو  موسرا

                                                             
 فحذف ،البدن وهي الفطرة زكاة جتب واألصل ،مضاف حذف على هو ،طرةالف جتب :قوهلم " :قال الفيومي 1

  ).476(، املصباح املنري، "املعىن لفهم االستعمال يف به واستغين مقامه إليه املضاف وأقيم املضاف
 ،املغين :ن قدامةاب ).141ـ6/140( ،اموع :النووي ).2/41( ،بداية اتهد :ابن رشد احلفيد :ينظر 2
  ).80ـ3/79(
 ).4/362( ،اجلامع :ابن يونس ).2/69(، بدائع الصنائع :الكاساين). 3/104( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 3

 ).375ـ3/374( ،اية املطلب :اجلويين). 3/351(، احلاوي: املاوردي). 2/371( ،مواهب اجلليل :احلطاب
  ).4/211( ،الفروع :ابن مفلح ).2/527( ،شرح اخلرقي :الزركشي

4 ة امل ،صاحب أيب حنيفة ذيلر بن اهلُفَز110 ( ،توىل قضاء البصرة ،علم من أعالمهمو ،سلمنيإمام من أئم  - 
 ،حنيفة وأصحابه أخبار أيب :الصيمري ).6/387( ،الطبقات :ابن سعد :تنظر ترمجته ).هـ 158

  ).244ـ1/243( ،اجلواهر املضية :القرشي ).4/51( ،تاريخ اإلسالم :الذهيب ).113ـ109(
، البناية: العيين ).307ـ1/306( ،تبيني احلقائق :الزيلعي .)2/207(، )2/181( ،األصل :الشيباين: ينظر 5
  ).360ـ2/359( ،رد احملتار :بن عابدينا). 487ـ3/485(
  ).239ـ234( :الصفحة 6
  18، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 7
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  .مصارف الزكاة: الفرع الثالث
  

 .صرف الزكاة على مراكز العناية بفئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
أمجعت األمة على حرمة صرف الزكاة خارج املصارف الثمانية اليت بينها       

 مث، كتابه يف الصدقات فرض وجل عز اهللا فأحكم : "رمحه اهللا الشافعيقال ، القرآن
 ما غري على يقسمها أن ألحد وليس ،)٦٠: التوبة(M¥  ¤  £  L  :فقال أكدها
   1".وجل  عز اهللا قسمها

  2).٦٠: التوبة( M  ~  }  |L  :واختلف الفقهاء يف تفسري قوله عز وجل فيها
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 ذهب عامة أهل العلم إىل أن املراد بقوله جل وعال : M| } ~ L 

مع اختالفهم يف إحلاق ، واحلج والعمرة، الغزو يف سبيل اهللا وملحقاته ) ٦٠: التوبة(
 3.بعضها ويف تفاصيل أخر

  

                                                             
 ).2/77( ،األم  1
 ،املغين: ابن قدامة ).2/533( ،أحكام القرآن :العريبابن  ).2/264( ،فتح القدير :ابن اهلمام :ينظر 2
)6/482.(  
 ،البناية :العيين ).2/264( ،فتح القدير :ابن اهلمام ).46ـ2/45( ،بدائع الصنائع: الكاساين :ينظر 3
ابن رشد  ).2/518( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).982ـ3/981( ،التبصرة :اللخمي ).456ـ3/454(

 ،)7/532( ،احلاوي :املاوردي ).4/98( ،)2/79( ،السابقاملصدر  :الشافعي ).2/39( ،اتهدبداية  :احلفيد
 :املرداوي ).630ـ4/627( ،شرح اخلرقي :الزركشي ).8/402( ،اية املطلب :اجلويين ).8/272(

  ).252ـ7/247( ،اإلنصاف
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  من احلنفية وبعض الفقهاء ومجع من املتأخرين محل قوله تعاىل 1الكاسايناختار: 
M  ~  }  |L )2.على مفهومه األعم ليشمل كل وجوه اخلري )٦٠: التوبة 

  

  :األدلة  - ت
  مستمسك املانعنيعهد يف هذه الشعرية العظيمة من التعميم عمل السلف؛ إذ مل ي

الظاهرة ما يوسبيل اهللا وإن كان لفظه يقتضي عموم مجيع سبل ، عى من التعميمد
 يف استعماله الشرعي الغالبإذ هو ؛ صرف إىل اجلهادلكن عند اإلطالق ي، القرب

 3.حىت صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليه
 وبعدم ثبوت أي مانع من صرف الزكوات يف  ،واستدل اآلخرون بعموم اللفظ

 4.وحيقق املصلحة العامة ،مجيع ما يرضي اهللا عز وجل
   

                                                             
 الدين عالء، العلماء ملك"  :القرشيقال  ،نزيل حلب ،دأبو بكر بن مسعود بن أمح )ويقال بالشني( :الكاساين 1

ابن : تنظر ترمجته). 587: (تويف سنة، )السلطان املبني يف أصول الدين : (ومن مصنفاته ،"البدائع  مصنف احلنفي
). 4353ـ16/4347(، )د ط(، )بريوت(دار الفكر، سهيل زكار: ت، بغية الطلب يف تاريخ حلب :العدمي

  ).329ـ327(، تاج التراجم: ابن قطلوبغا). 246ـ2/244(، اجلواهر املضية: القرشي
 ،مفاتيح الغيب :الرازي :ينظر .هموعينيف تفسريه هذا املذهب لبعض الفقهاء ومل ي القفالو القاضي عياض اعز 2
تفسري  :رشيد رضا ).2/45( ،السابقاملرجع  :الكاساين ).5/457( ،إكمال املعلم :القاضي عياض ).16/87(

جلنة زكاة  ،يسألونك عن الزكاة :عفانة ).10/435( ،)1990(ط ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،املنار
  ).123( ،)1428/2007(1ط ،)فلسطني(القدس

 :الزركشي ).6/484( ،املغين :ابن قدامة ).6/212( ،اموع :النووي ).3/454( ،البناية :العيين :ينظر 3
 ،)الرياض(نشر الرئاسة العامة لبحوث العلمية واإلفتاء ،العلماء أحباث هيئة كبار ).4/627( ،شرح اخلرقي

  ).147ـ1/135( ،)2014ـ1435(4ط
 ،يسألونك عن الزكاة :عفانة ).1/123( ،أحباث اهليئة ).10/435( ،تفسري املنار :رشيد رضا :ينظر 4
دار  ،»دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة« نوازل الزكاة :عبد اهللا بن منصور الغفيلي ).125ـ122(

مصارف الزكاة يف  :سعيد بن علي بن وهف القحطاين ).446ـ435(، )1430/2009(1ط، )الرياض(امليمان
  ).44ـ42(، )د ط(، )الرياض(مطبعة سفري ،اإلسالم
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 :حمصل املسألة  - ث
ال خيفى على املتأمل أن التمسك بالعمومات مع عدم جريان العمل على مقتضياا     

مع ما يلزم منه من جتويز صرف الزكاة على املصلني والصائمني وغريهم؛ إذ ، مشكل
  .وال قائل به ، سبيلهم سبيل اهللا سبحانه

صالحيتهم  ـعلى األقل  ـفال تعلم ، كذلك ال يصح التمسك خبالف جماهيل
إذ هو على شرط  1كما يقول أصحابه خالف لفظي؛ الكاساينوقول اإلمام ، الجتهادل

قال ، ـواهللا أعلم  ـم هذا فاإلمام حمجوج مبن سبقه من عامة األمة سلَّوإن مل ي، الفقر
ثُر م قانون الشرِيعة، وين، ويخرِد البابعقْ لّحوهذا ي : "عن الزم التعميم ابن العريب

لْكظَرِ س2".الن  
  

 :التخريج على املسألة  - ج
    عد مراكز العناية بأفراد املتالزمة جبميع صورها مصرفا من مصارف الزكاةال ت ،

عطون عند االحتياج بوصف الفقر؛ إذ غري أن أفراد الفئة ي، وعليه فال جيوز وضعها مثة
قصروا مفهوم بل إن بعض السلف ، الفقراء من ذوي العاهات أوىل الناس بأخذها

إن افتقروا نتيجة لتفرغهم للقيام على ، ومثلهم يف ذلك القائمون عليهم 3،الفقر عليهم
  4.مصاحل الفئة

   

                                                             
 ).2/343( ،رد احملتار :ابن عابدين :ينظر 1
 :الغفيلي ).1/135( ،أحباث اهليئة ).484ـ6/482(، املغين: ابن قدامة: وينظر ).2/533( ،أحكام القرآن 2

  ).440(، نوازل الزكاة
 ).11/511( ،جامع البيان :الطربي :ينظر 3
  4 ،2 :وتنظر القواعد رقم ).91ـ81( ،حقوق املعوقني :مصطفى بن محزة :ينظر 4
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  .الصيام: الفرع الرابع
  

 .أمر أفراد متالزمة داون بالصوم .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 إال ما حيكى ، أمجع الفقهاء على أن البلوغ واكتمال العقل شرط لوجوب الصوم

 1.وقد سبق بيانه، رمحه اهللا أمحد عن اإلمام
 واختلفوا يف أمر الصيب بالصيام قبل بلوغه. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وضربه عليه  2،ذهب اجلمهور إىل استحباب أمر الصيب بالصوم عند اإلطاقة

 3.لعشر
 وقول عند ، وهو رواية ألمحد، ووافقهم مجع من العلماء على األمر دون الضرب

 4.احلنفية واملالكية

                                                             
 ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/313( ،احلقائقتبيني  :الزيلعي ).242( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 1
 ،)الرياض(دار الرشد ،أبو متيم ياسر بن إبراهيم :ت ،شرح صحيح البخاري :ابن بطال ).2/371(

 :ابن شاس). 2/46(، بداية اتهد: ابن رشد ).2/751( ،التبصرة :للخميا). 4/107( ،)1423/2003(2ط
حبر  :الروياين ).1/25( ،أحكام القرآن للشافعي ).1/522( ،)1/509( ،حاشية الدسوقي ).1/253( ،اجلواهر
 ،الروض :البهويت ).4/428( ،الفروع :ابن مفلح ).6/378( ،اموع :النووي ).3/292( ،املذهب

  ).36(، )1428/2007(1ط، )القاهرة(دار التوحيد والسنة، مراتب اإلمجاع: ابن حزم ).1/227(
، فتح الباري: ابن حجر: ينظر، يضعف وال فيهن خيور ال، تباعا أيام ثالثة صوم على بالقدرةحدها بعض العلماء  2
)4/200.(  
حبر  :الروياين .)2/409(، )2/370( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/339( ،تبيني احلقائق :الزيلعي: ينظر 3

، املغين: ابن قدامة ).6/253( ،اموع :النووي). 2/544(، املستصفى: الغزايل ).3/292( ،املذهب
 ،اإلنصاف :املرداوي ).429ـ4/428( ،الفروع :ابن مفلح ).1/227(، احملرر: اد). 3/161(
  ).237ـ4/235(، نيل األوطار: الشوكاين). 3/137(، اإلشراف: ابن املنذر ).357ـ7/356(
 ،اجلامع :ابن يونس ).2/34( ،الفائقالنهر  :سراج الدين ابن جنيم ).242( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 4
شرح  :ابن تيمية ).2/797( ،مسائل الكوسج ).1/512( ،روضة املستبني :ابن بزيزة ).1145ـ3/1144(

  ).50( ،)1417/1996(1ط ،دار األنصار ،زائد بن أمحد النشريي :ت ـ الصيام ـ العمدة
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 ال وجوبا وال ، وذهب املالكية يف املشهور إىل عدم أمر الصيب بالصوم قبل بلوغه
 1.استحبابا

  

 :األدلة  - ت
 استدل املستحبون لألمر باحلديث واألثر والرأي: 

أَرسلَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم غَداةَ عاشوراَء إِلَى  « :معوذ الربيعِ بِنتقالت  -
، »فَليصم ومن أَصبح صائما ،فَلْيتم بقيةَ يومه من أَصبح مفْطرا": قُرى اَألنصارِ

جعلُ لَهم اللُّعبةَ من العهنِ، فَإِذَا فَكُنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ون: قَالَت
 2.»بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عند اِإلفْطَارِ

ويلَك، وصبياننا «: في رمضانَ ـسكران ـ ضي اللَّه عنه لنشوانر عمرقال  -
اميص«هبرما أقصى : "ـردا على املالكية  ـ ابن حجرقال احلافظ  3.، فَض 

 وال، خالفها على املدينة أهل عمل دعوى األحاديث معارضة يف يعتمدونه
 الصحابة ووفور حتريه شدة مع، عمر عهد يف العمل من أقوى إليه ستندي عمل

 4".زمانه يف

                                                             
 ،حاشية العدوي ).2/374( ،التوضيح :خليل ).2/533( ،الذخرية :القرايف ).1/278( ،املدونة :ينظر 1
)1/450.(  
، الصيام كتاب، ومسلم). 3/37(، )1960: (حديث، الصبيان صوم باب ،كتاب الصوم ،أخرجه البخاري 2

  ).2/798( ،)1136( :حديث، يومه بقية فليكف عاشوراء يف أكل من باب
 ).3/37( ،عقب الباب ،يانباب صومِ الصب ،كتاب الصوم ،بصيغة اجلزم أورده البخاري يف الصحيح معلقا 3

دار ، إمام بن علي بن إمام :ت، مسند الفاروق: ابن كثري). 6/115(، الطبقاتوانظر وصله عند ابن سعد يف 
سعيد عبد  :ت، تغليق التعليق: ابن حجر). 1/401(، )254: (األثر، )1430/2009(1ط، )مصر(الفالح

  ).197ـ3/196(، )1405(1ط، )األردن /عمان(دار عمار، )بريوت(املكتب اإلسالمي ،الرمحن موسى القزقي
: الزركشي). 3/161(، املغين: ابن قدامة ).3/462(، احلاوي: املاوردي: وينظر ).4/200( ،فتح الباري 4

  ).622ـ2/621(، شرح اخلرقي
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البلوغ كان  حىت إذا هجم عليه، املقصد من األمر التعويد على الصوم ومشاقه -
 1.مستعدا لالمتثال بال عنت

 الصوم اعتبارفإن  ؛وحجة القائلني بالضرب لدى عشر قياس الصوم على الصالة 
 عبادتان أما يف واجتماعهما األخرى، من إحدامها لقرب أحسن؛ بالصالة
 2.اإلسالم أركان من بدنيتان

 واحتج املالكية مبا يلي: 
- 3.الصالة للحديث ستثنيتواُ، ؤمر الصيب بشيء قبل البلوغاألصل أن ال ي 
أن الصيام ال كبري تعليم فيه، إمنا هو اإلمساك  ،الفرق بني الصيام والصالة" -

فأمروا ا قبل البلوغ حىت ال  ،واجتناب النساء، والصالة حتتاج إىل علوم
كما أن  4،"يأيت االحتالم إال وهو قد تعلم فرائضها وسننها ومجيع أوقاا

 5.الصالة تتكرر خبالف الصوم
الصوم من أشق التكاليف البدنية على النفس خبالف الصالة؛ وهلذا ناسب  -

6.ؤخر األمر بالصوم لزمن وجوبهأن ي 
  

 :حمصل املسألة  - ث
عدا اختيارهم للضرب عليه ، ما ذهب إليه اجلمهور يدعمه النقل والرأي السديد   

واألصل عدم ، وبينهما فروق جوهرية كما قالته السادة املالكية، قياسا له على الصالة
ستفيض يف النصوص أمر فقد اُ، خالفا رد األمر، العقاب بال نص وثبوت تكليف

  7.الصبيان ويهم
                                                             

أمجع العلماء أنه ال تلزم العبادات والفرائض إال عند البلوغ، إال أن كثريا من العلماء استحبوا أن  " :ابن بطالقال  1
 ،شرح البخاري ،"رجاء بركتها هلم، وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهم ؛يدرب الصبيان على الصيام والعبادات

)4/107.(  
  ).3/161(، املغين: ابن قدامة: ينظر 2
  ).3/1144( ،اجلامع :يونسابن  :ينظر 3
 ).3/1144( ،نفسهاملصدر  :ابن يونس 4
  ).1/450( ،حاشية العدوي ).2/374(، التوضيح: خليل :ينظر 5
  ).2/370( ،رد احملتار :ابن عابدين :ينظر 6
 ).4/454(، احمللى: ابن حزم ).3/429( ،حتفة احملتاج :اهليتمي :ينظر 7
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 :ألمور رجعي: سبب اخلالف  - ج
 هل األصل املنع من أمر غري املكلف إال بدليل؟ 
 أيقاس الصوم على الصالة يف حكم األمر؟ أم بينهما فروق مانعة؟ 
 إمكانية إعمال القياس يف العقوبات. 

  

ؤمر أفراد متالزمة داون بالصوم إن هم أطاقوه وفهموا ي :التخريج على املسألة  - ح
 1.تاج مزيد نظرواملسألة حت، ويف ضرم وقفة، غايته

  
 .قضاء أفراد املتالزمة للصوم .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
 واختلفوا ، أمجع العلماء على أن املكلف ال يقضي ما مر به من صيام زمن صباه

 2.يف انون إذا أفاق
 ابن وأغرب ، مجهور العلماء على أن الصيب ال يقضي صومه إذا أفسده

ج على القول بإجياب رخوهو وجه عند احلنابلة م، فقال يقضي 3املاجشون
إذ يقضي يف ، وسبب تفريق اجلمهور بني الصوم والصالة، الصوم على املميز

 4.الثاين دون األول؛ ملا يف الصيام من مشقة
  

ال حمل الختالف الفقهاء يف مسألتنا هذه؛ إذ فئة املتالزمة غري  :التخريج على املسألة  - ب
 لزمأما ما أفسده املميز منهم من صوم فال ي، قابلة للشفاء يف زمان الناس اليوم

                                                             
  16، 15، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 1

  ).2/61( ،بداية اتهد :ابن رشد). 36(، مراتب اإلمجاع: ابن حزم ).3/140(، اإلشراف: ابن املنذر :ينظر 2
 العالمة، مالك اإلمام تلميذ املاجشون، بن سلمة أيب بن اهللا عبد بن العزيز عبد اإلمام بن امللك عبد مروان أبو 3

ابن ). 144ـ3/136(، ترتيب املدارك: القاضي عياض: تنظر ترمجته). 213: (تويف سنة، املدينة مفيت الفقيه،
 ).360ـ10/359(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 167ـ3/166(، وفيات األعيان: خلكان

 ،اجلامع :ابن يونس ).2/409( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/339( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،البيان :العمراين ).220ـ3/219( ،الشرح الكبري :الرافعي ).2/533( ،الذخرية :القرايف ).3/1145(
 ،اإلنصاف :املرداوي ،)4/430( ،الفروع :ابن مفلح ).201ـ4/200( ،فتح الباري :ابن حجر ).4/225(
)7/358.(  
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: وليعلم أن هذا الفرع مستثىن من القاعدة رقم، بقضائه؛ إذ هو أوىل بالتخفيف
)12(.1 

  

 .ف أفراد متالزمة داوناعتكا .3
 :تصور املسألة  -  أ

 2.بال خالفيصح االعتكاف من املميز   
  :التخريج على املسألة  - ب

 3.وتترتب عليه مجيع آثاره، يصح اعتكاف املميز من أفراد املتالزمة    
 
  
  
  

   

                                                             
  16، 15، 6، 4 ،2 :تنظر القواعد رقم 1
ابن  ).2/84( ،املنتقى :الباجي ).1/339( ،تبيني احلقائق :الزيلعي). 2/108(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 2

 :ابن مفلح ).6/476( ،اموع :نوويال ).3/259(  ،الشرح الكبري :الرافعي). 1/262( ،اجلواهر :شاس
  ).242( ،الروض املربع :البهويت ،)5/133( ،الفروع

 16، 15 ، 12، 6، 5: تنظر القواعد رقم  3
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  .احلج والذكاة واألميان واجلهاد :رابعاملطلب ال
  

، اهللا إال إله ال العبد قول وسر، الصالة ومعونة، احلنيفية خاصة هو احلج" : قال ابن القيم
 ودعوم ألحبابه احملبوب استزارة وهو، اخلالصة واحملبة احملض التوحيد على سسؤم فإنه
، وذروا العبادات سنام هي عبادة من به فناهيك اجلهاد وأما... كرامته وحمل بيته إىل

 وإهله لربه وماله 1تهجهفاحملب قد بذل م ،يواملدع احملب بني املفرق والدليل احملك وهو
 تقوم سبحانه اخلالق إىل فقربان واهلدايا الضحايا وأما... حبضرته ما أعز ببذل إليه متقربا
 بإمام وتشبها اهللا إىل وقربانا، وعوضا فدية، للتلف املستحقة النفس عن الفدية مقام

 وأما، أبدا باقيا ذريته يف ذلك فجعل بالقربان ولده اهللا فدى أن لسنته وإحياء، احلنفاء
 باهللا األمور من نفسه به ألزم ما ا يؤكد نفسه على العبد يعقدها فعقود والنذور األميان

، التعظيم غاية وهذا، وله به العقود تكون وأن، وحلقه وألمسائه للخالق تعظيم فهي، وهللا
  2".إليه القرب لغري وال، امسه بغري يعقد فال

  
    .احلج: الفرع األول

  

 .حج فئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 3.أمجع أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطا وجوب يف احلج 

                                                             
1 املهي :وقيل ،خالص النفس :وقيل ،الدم :ة ـ بضم امليم ـ قيلجةُ كلِّ شجههمصتاج  :الزبيدي :ينظر ،ٍء خال

  ).6/222( ،)مهج( :املادة ،العروس
علم املقاصد : اخلادمي ).142ـ1/141(، حجة اهللا البالغة: الدهلوي: وانظر ).5ـ2/4( ،مفتاح دار السعادة 2

  ).174ـ173(، الشرعية
 ،رد احملتار :ابن عابدين ).4/142( ،البناية :العيين ).2/160( ،)2/120( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 3
 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).3/179( ،الذخرية :القرايف ).4/371( ،اجلامع :ابن يونس ).459ـ2/458(
ابن  ).2/581( ،الوسيط :الغزايل ).4/127( ،اية املطلب :اجلويين ).2/120( ،األم :الشافعي ).2/487(

صحيح ابن  ).2/378( ،كشاف القناع :البهويت ).3/25( ،شرح املختصر :الزركشي ).3/213( ،املغين :قدامة
  ).1/247( ،اإلقناع :ابن القطان). 60(، اإلمجاع: ابن املنذر ).2/1426( ،خزمية
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 1.وأمجعوا على جواز إحجاج الصبيان 
 2.وأمجعوا على أن حج الصيب غري جمزئ عن حجة اإلسالم 
 نونويف انعقاد حج الصيب، واختلفوا يف إحجاج ا. 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  واختلف ، ال فرضا وال نفال، بإحرامذهب احلنفية إىل أن إحرام الصيب ليس

 3.متأخروهم يف انعقاده
  لَف واخلَواعتد4،حبج الصيب واعتربوه حجا شرعيا لَفمجاهري العلماء من الس 

 :واختلفوا يف حج انون
 5.فذهب احلنفية واملالكية والشافعية يف املعتمد عندهم إىل جواز احلج بانون -

                                                             
  ).4/442( ،إكمال املعلم :القاضي عياض ).4/398( ،االستذكار :ابن عبد الرب :ينظر 1
 ).4/398( ،السابقاملرجع  :ابن عبد الرب ).60(، اإلمجاع: ابن املنذر ).2/257( ،جامع الترمذي :ينظر 2

دار  ،أضواء البيان :الشنقيطي ).1/248( ،اإلمجاع: ابن القطان). 4/442( ،السابقاملرجع : القاضي عياض
  ).4/305( ،)1415/1995(1ط ،)بريوت(الفكر

 :الرخسي ).4/1970( ،التجريد :القدوري ).397ـ6/390( ،شرح مشكل اآلثار :الطحاوي :ينظر 3
   ).2/340( ،)335ـ2/334( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).4/69( ،املبسوط

، )5/708( ،اجلامع ،"ال حيج بالرضيع، فأما ابن أربع سنني أو مخس فنعم " :روى ابن وهب عن اإلمام مالك
 ،واملعتمد أنه كره ذلك ومل مينعه ،فجعلها بعضهم موافقة لإلمام ملذهب احلنفية ،يف توجيههاواختلف األصحاب 

 ،)دمشق(دار القلم ،عبد العزيز مراد ،حممد فضل :ت ،نوادر الفقهاء :اجلوهري :ينظر .ويقول بانعقاده إن حصل
 ،التبصرة :اللخمي ).3/78( ،املنتقى :الباجي ).60( ،)1414/1993(1ط ،)بريوت(الدار الشامية

 ،الذخرية :القرايف ).2/83( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/442( ،املرجع السابق :القاضي عياض ).3/1134(
  ).321ـ5/320(، احمللى: ابن حزم ).2/128( ،املختصر الفقهي :ابن عرفة ).5/708(
، املرجع السابق: اللخمي). 4/465(، اجلامع: ابن يونس). 114ـ1/96(، التمهيد: ابن عبد الرب :ينظر 4
، احلاوي: املاوردي). 2/491(، التوضيح: خليل). 3/223(، املرجع السابق: القرايف). 3/1133(
، اموع: النووي). 3/282(، الشرح الكبري: الرافعي ).2/581( ،الوسيط :الغزايل ).209ـ4/206(
، املغين: ابن قدامة). 150(، مسائل أيب داود ).140(، ختريج الفروع: الزجناين). 7/39(، )23ـ7/20(
). 1/247(، الروض: البهويت). 5/213(، الفروع: ابن مفلح). 1/234(، احملرر: اد ابن تيمية). 3/241(

 ).9/107(، صحيح ابن حبان). وما بعدها3/18(، صحيح البخاري
 :ابن العريب ).3/1134( ،املرجع السابق :اللخمي ).1/438( ،املدونة ).4/69( ،املبسوط :الرخسي: ينظر 5

املطبعة  ،معامل السنن :اخلطايب ).2/480( ،)2/475( ،املرجع السابق :احلطاب ).1/541( ،القبس
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، وقصروا اجلواز على الصيب غري املميز، ع ذلكواختار احلنابلة يف املشهور من -
فأجازوه لألول ، وفرق بعض احلنابلة بني املعتوه وانون، وهو وجه للشافعية

 1.دون الثاين
  

 :األدلة  - ت
 استدل احلنفية جبملة من األدلة: 

فإن  2".محىت حيتل يبِعن الصو ...لمفع القَر :"بقوله صلى اهللا عليه وسلم -
 ضي يف مجيع أحكامه،كان عليه املُ ـعند اجلمهور  ـالصيب إذا أحرم باحلج 

 3.ينفيه اخلربما وهذا  ،ولزمته سائر الكفارات إن أخل
وعلى ، القياس على منع إجياب الصيب على نفسه ما ال جيب عليه ابتداء كالنذر -

يوجبها وليه أو ، اختيار اجلمهور للصيب أن يوجب عليه لوازم احلج بإحرامه
 4.عليه بإحرامه عنه

 5.األصل أن العبادة ال تصح من غري العاقل -
 6.والصالة كالصوم للصيب الويل من هاقدع يصح ال، احلج عبادة بدنية -

  اسٍابواحتج اجلمهور حبديثبا  أن «: نِ عكْبر يلَق لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن
رسولُ ": من أَنت؟ قَالَ: الْمسلمونَ، فَقَالُوا: قَالُوا "؟منِ الْقَوم": بِالروحاِء، فَقَالَ

                                                                                                                                                                              
 ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).7/38( ،)7/20( ،اموع :النووي ).2/146( ،)1351/1932(1ط ،)حلب(العلمية

  ).7ـ4/6(
، صاحل بن حممد احلسن: ت، ـ احلج ـ شرح العمدة: ابن تيمية ).17ـ7/16(، النبيهكفاية : ابن رفعة :ينظر 1

، الفروع: ابن مفلح ).259ـ1/258(، )120ـ1/118(، )1409/1988(1ط، )الرياض(مكتبة احلرمني
  ).2/378(، كشاف القناع: البهويت). 12ـ8/10(، اإلنصاف: املرداوي). 5/207(
  ).81( :مت خترجيه سابقا ينظر ص 2
املرجع  :النووي ).207ـ4/206( ،احلاوي :املاوردي ).1973ـ4/1971( ،التجريد :القدوري :ينظر 3

  ).40ـ7/39( ،السابق
  ).1973ـ4/1971( ،املرجع السابق :القدوري :ينظر 4
املصدر  :املاوردي ).2/83( ،بداية اتهد :ابن رشد ).1976ـ4/1974( ،املرجع السابق :القدوري :ينظر 5

  ).40ـ7/39( ،املرجع السابق :النووي ).207ـ4/206( ،السابق
). 1976ـ4/1974( ،املرجع السابق :القدوري ).397ـ6/390(، شرح مشكل اآلثار: الطحاوي :ينظر 6

  ).40ـ7/39( ،املرجع السابق :النووي ).207ـ4/206( ،املصدر السابق :املاوردي
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فدل  1،"نعم، ولَك أَجر": أَلهذَا حج؟ قَالَ: ، فَرفَعت إِلَيه امرأَةٌ صبِيا، فَقَالَت"اِهللا
  .جوابه عليه الصالة والسالم أن حجه حج معتد به شرعا

 ابِرٍ، قَالَوج نع :» ولِ اللَّهسر عا منججح - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -  صنعمو
مهنا عنيمرو ،انيبالص نا عنيانُ، فَلَبيبالصاُء وسأن ، ووجه الداللة منه 2،»الن

 3.وترتيب سائر آثاره، مطالبة الصيب بالتلبية والرمي يدل على االعتداد بإحرامه
 بأقوال  بأن األصل عدم االعتداد، واحتج من قصر اجلواز على الصيب غري املميز

ويبقى انون على ، وخرج غري املميز يف احلج بالنص، وأفعال غري العقالء
 4.األصل

  

 :حمصل املسألة  - ث
أن حقيقة الرفع هي ، أجاب اجلمهور عن متسك احلنفية حبديث رفع القلم      

غري ، وجواب اجلمهور جيد، وهذان ال يقول بثبوما عليه أحد، لإلمث واإلجياب
وهو إلزام الصيب بكل األفعال وما يترتب على ، أنه ال جييب عن لب اإلشكال

  . اإلخالل ا
وال فرق ، ة بتصحيحهم وضوء وصالة الصيبوحاول اجلمهور كذلك إلزام احلنفي

 ختلفي ال أن وينبغي : "ابن رشد احلفيدقال ، وهو يلزمهم، معترب بينها وبني احلج
  .يعين املميز 5،"منه  الصالة وقوع يصح ممن وقوعه صحة يف

إن احلج يفارق الصالة بأن النيابة تصح فيه؛ ولذا صح : ـجوابا  ـوقال اجلمهور 
  .للصيب للويل أن يعقده

                                                             
  ).106( :سبق خترجيه ينظر ص 1
 ،واللفظ له وابن ماجه يف السنن ).2/258( ،)927( :حديث ،باب ،أبواب احلج ،يف اجلامع أخرجه الترمذي 2

 ال غريب، حديث هذا:" الترمذي قال). 4/233(، )3038: (حديث، الصبيان عن الرمي باب ،أبواب املناسك
 ).318ـ6/317(، البدر املنريوضعفه ابن امللقن يف ". الوجه هذا من إال نعرفه

). 3/241(، املغين: ابن قدامة ).40ـ7/39( ،اموع :النووي ).207ـ4/206( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 3
  ).215ـ5/213(، الفروع: ابن مفلح

  ).259ـ1/258( ،ـ احلج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).17ـ7/16( ،كفاية النبيه :ابن رفعة :ينظر 4
 ).2/83( ،بداية اتهد 5
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واحلاصل أن استمساك اجلمهور بالنص الثابت جيعل مذهبهم أقوى ولو خالف األصول 
 عليه ويثاب، حكمه يلزمه ال لكنإال أن بعض احلنفية صرح بانعقاد حج الصيب ، والقياس

وهذا املذهب  ،ضي بإلزامهيق دليليظهر  وال، االلتزام أهل من ليس ألنه صحيحا؛ أمته إذا
إذ املميز إذا التزم  ؛بغري املميز يدقُوجيه سامل من كل االعتراضات إذا  ـواهللا أعلم  ـ

  1.وكافة آثاره حكما شرعيا لزمه
  

 :سبب اخلالف  - ج
 من أن وذلك لألصول، ذلك يف األثر معارضة: اخلالف وسبب : "ابن رشدقال 
 األصل بأن متسك ذلك منع ومن... املشهور عباس ابن حبديث فيه أخذ ذلك أجاز
  2".عاقل غري من تصح ال العبادة أن هو

  

، يصح حج املميز من فئة متالزمة داون وينعقد إحرامه :التخريج على املسألة  - ح
فينعقد ، خبالف غري املميز، اويثَاب عليه إذَا أَتمه صحيح، وتلزمه مجيع أحكامه

 3.واهللا أعلم، لكن ال يلزمه حكمه، حجه ويثاب أخذا باحلديث
  

                                                             
). 3/241(، املغين: ابن قدامة ).40ـ7/39( ،اموع :النووي ).207ـ4/206( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 1

 غري عندكم وهو بالصغري احلج معىن فما: قيل فإن : "ابن عبد الربقال ). 215ـ5/213(، الفروع: ابن مفلح
 فغري، الصاحل بالعمل له القلم جري أما: له قيل، وعليه؟ له جتري ممن وليس بلغ إذا اإلسالم حجة من عنه جمزي

 سنتها على يعملها اليت الرب أعمال وسائر وحجه وزكاته بصالته االخرة يف وحسنة درجة للصيب يكتب أن مستنكر
 ومل يقصده مل ما ثواب ويلحقه، عنه احلي بصدقة يؤجر بأن امليت على تفضل كما، عليه وجل عز اهللا من تفضال
 بأن الصالة عقل إذا الصيب أمروا أن على أمجعوا أم ترى أال، ذلك وحنو عليه والصالة له الدعاء مثل، يعمله
 على السلف وأكثر، ورائهما من والعجوز معه واليتيم بأنس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صلى وقد، يصلي
 يقوم وللذي، عقلوا إذا وصاياهم وكذلك، ذلك على يؤجروا ال أن ويستحيل، اليتامى أموال يف الزكاة إجياب
، "اهللا لفضل التعرض الصغري حيرم شيء فألي، ونعمة اهللا من فضال أجر حيجهم للذي كما أجر عنهم بذلك

  ).1/105(، التمهيد
 ).2/83( ،بداية اتهد 2

 16، 15، 12، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 3
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 .مناسك احلج ما يلزم الفئة من .2
  

 :تصور املسألة  -  أ
 واختلفوا  1،"ينوب عنه وليه فيه، كل ما ال ميكن للصيب فعله"  :يقرر العلماء أن

  .يف الصالة والتلبية عنه
 وخالف الشافعية وبعض املالكية ،فقال اجلمهور ال يصلي عنه ركعيت الطواف، 

  .فقالوا يصلي عنه
 ضابط " :فقالوا ال يليب وقالوا ،وخالف املالكية ،وقال اجلمهور يليب عنه وليه 

، به علفُ مستقال ميكنه ال وما ،فعله مستقال فعله الصيب ميكن ما كل أن، ذلك
 النيابة قبل فإن، به فعلي أن وال مستقال فعله ميكنه ال وما، والسعي كالطواف

  2".الطواف وركعيت كالتلبية، سقط وإال عنه علفُ كالرمي
  

  :التخريج على املسألة  - ب
أا  ،األصل يف أفعال فئة متالزمة داون التعبدية "أن  )12(قد مر آنفا يف القاعدة      

وحيظر عليهم  ،فيطالبون بكل ما يطالب به املكلف من أفعال احلج ،"كأفعال املكلفني
  3.مجيع حمظوراته

   

                                                             
  ).59( ،)56( ،اإلمجاع :ابن املنذر :ينظر 1
 ).4/1971( ،التجريد :القدوري :نظروي ).483ـ2/482( ،)479ـ2/476( ،مواهب اجلليل :احلطاب 2

). 407(، املوطأ :مالك ).2/499( ،)2/466( ،رد احملتار :ابن عابدين ).2/356( ،البحر الرائق :ابن جنيم
 ،)3/280( ،الذخرية :القرايف ).4/472( ،اجلامع :ابن يونس ).1/398( ،)1/437( ،املدونة

 ،)7/21( ،اموع :النووي ).2/675( ،الوسيط :الغزايل ).2/121( ،األم :الشافعي ).298ـ3/297(
 ).164ـ163( ،مسائل أيب داود ).5/2400( ،)5/2355( ،)5/2164( ،مسائل الكوسج ).55ـ8/54(

: ابن املنذر: وانظر اإلمجاع ).217ـ5/216( ،الفروع :ابن مفلح ).242ـ3/241( ،املغين :ابن قدامة
 ).1/270(، اإلقناع: ابن القطان). 3/285(، )3/329(، اإلشراف

  22، 12، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
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 .أثر إخالل أفراد متالزمة داون مبناسك احلج .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
  املكلفني تلزمهم حقوق اآلدميني كقيم املتلفات أمجع العلماء على أن غري

واختلفوا يف إجياب الدم والفدية على احلاج ، وضمان اجلنايات وتقدمي النفقات
 1.غري املكلف

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 فلم يروا عليه إن أخل كفارة ، طرد احلنفية قوهلم بعدم انعقاد حج غري املكلف

 2.وال فدية
 إن ، إلزام غري املكلف ولو غري مميز بالدم والفديةوذهب اجلمهور إىل القول ب

 3.ترك واجبا أو ارتكب حمظورا
  

 :األدلة  - ت
 إن اهللا عز وجل جعل الكفارات عقوبات والصيب ليس من أهلها: قال احلنفية، 

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ  :"يقول اهللا تعاىل
¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸...      Ñ  Ð  ÏÒ  Ö   Õ  Ô  Ó×    Ø

Ü  Û  Ú  ÙÝ     â  á  à  ß  ÞL )4.)٩٥: املائدة 

                                                             
  ).18: (ينظر القاعدة 1
 ).2/211( ،الصنائع بدائع :الكاساين ).4/69( ،املبسوط :السرخسي ).4/1970( ،التجريد :القدوري:ينظر 2

  ).2/381( ،)2/340( ،البحر الرائق :ابن جنيم
 ،الذخرية :القرايف ).3/1173( ،)3/1148( ،التبصرة :اللخمي ).438ـ1/437( ،املدونة :مالك :ينظر 3
 :ابن رفعة ).4/206( ،احلاوي :املاوردي ).2/121( ،األم :الشافعي ).2/493( ،التوضيح :خليل ).3/280(

 ).1/280( ،ـ احلج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243( ،املغين :ابن قدامة ).7/235( ،كفاية النبيه
  ).3/51( ،شرح اخلرقي :الزركشي

  ).1977ـ4/1971( ،املرجع السابق :القدوري). 6/392( ،شرح مشكل احلديث :الطحاوي :ينظر 4
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 ى غري عل جتب ال العبادات وسائر األميان كفارات أنأمجع العلماء على  :وقالوا
 1.فما لكم توجبوا يف احلج، املكلفني

  :واستدل اجلمهور لقوهلم باألثر واألصل
 ن عباسٍابفَأَمر  ،حمامِ مكَّةَ قَتلَ حمامةً منقُريشٍ  أَنَّ غُلَاما من«فقد ثبت  -

هناُهللا ع يضمار اةبِش هنى عفْد2.»أَنْ ي 
وقد أمجع أهل العلم على ، األصل أن من دخل يف عبادة التزم كافة آثارها -

3.لزم بضمان جناياتهأن غري املكلف م 
  

 : حمصل املسألة  - ث
عد فدل هذا أن الكفارات ال ت ،الكفارات جتب على الناسي مثالإن كثريا من     

ودعوى اإلمجاع على أن الكفارات  ،بل هي جوابر لكل إخالل ،عقوبات فحسب
فقد ثبت القول ا عند بعض أهل  ،فيها نظر دعوى ال جتب على غري املكلفني

 4.وإمنا مل جتب يف ميني غري املكلف لعدم انعقادها أصال ،الفقه
ومع ، ز وحيتمل سواهإن أثر ابن عباس رضي اهللا عنهما وارد على فعل مميمث 

والقول بأن األصل فيمن دخل يف عبادة أنه يلتزم ، االحتمال يسقط االستدالل
وكذلك ال بد من التفريق بني حقوق اآلدميني ، إمنا يصلح يف املميز، كافة آثارها

وحبثنا يف ، وإن مل يعقل البتةفاألوىل تلزم غري املكلف ، وحقوق اهللا عز وجل
 5.واألصل أن حقوق املوىل سبحانه ال تلزم إال املكلفني، الثاين

  

، عد هاته املسألة مثرة من مثرات اخلالف يف انعقاد حج غري املميزت :سبب اخلالف  - ج
لدم واجلرب ما ذلك إلزامهم من الفدية وا وفائدة اخلالف يف : "القاضي عياضقال 

                                                             
  ).6/392( ،شرح مشكل احلديث :الطحاوي :ينظر 1

: األثر، احملرم يقتله الطري من وغريه احلمام: باب ،كتاب املناسك ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 2
، الصيب حج باب، مكة دخول أبواب مجاع، احلج كتاب، الكربى يف والبيهقي). 4/414(، )82648265(

  ).6/404(، يف البدر املنري ابن امللقن وصححه ).5/256( ،)9717( :األثر
  ).3/241( ،املغين :ابن قدامة). 42ـ7/39( ،اموع :النووي ).60( ،اإلمجاع :ابن املنذر :ينظر 3
  ).266( :وينظر ص ).6/335( ،املرجع السابق :النووي ).4/211(، احلاوي: املاوردي :ينظر 4
  ).2/577( ،رد احملتار :ابن عابدين ).2/144( ،البدائع :الكاساين: ينظر 5
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؟ فأبو حنيفة ال يلزمهم شيئاً، وإمنا جيتنب عنده ما جيتنب احملرم يلزم الكبري أم ال
وسائرهم يلزمونه ذلك، ويرون حكم احلج منعقداً  ،على طريق التعليم والتمرين

 1."حجا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عليه؛ إذ جعل له النيب
  

 :التخريج على املسألة  - ح
ومن فرق من أهل العلم ، يلزم احلاج من مميزي الفئة الفدية أو الدم إن فعل موجباا      

، الصيب عمد يفعنده  على مسألة الكالم  يفإن املسألة  جتر، بني حكم العمد والنسيان
  ؟العمد  جمرى أو اخلطأ جمرى جيري هل

  2.ال تلزمه آثار اإلخاللأما غري املميز فقد سبق أن  ،املميزحق وهذا يف 
  

 .التبعات املالية املترتبة على إخالل احلاج من الفئة .4
  

اختلف اجلمهور القائلون بإلزام غري املكلفني بتبعات اإلخالل يف  :تصور املسألة  -  أ
 .أهي على الويل أم يف مال الصيب؟ والقوالن يف كل مذهب، املناسك إن هم حجوا

وهذا ما صححه بعض ، ولبعضهم تفصيل، فاملشهور عند املالكية أا تلزم الويل
  3.وهو املذهب عندهم، وعليه أكثر احلنابلة، حمققي الشافعية

  

  :األدلة  - ب
 :استدل من جعلها على الويل مبا يلي

                                                             
  ).4/442( ،إكمال املعلم 1
، اموع: النووي). 2/676(، الوسيط: الغزايل). 341ـ ،)4/340اية املطلب: اجلويين :ينظر 2
، 16، 13، 12: وينظر القواعد رقم). 258ـ257: (ص). 8/428(، اإلنصاف: املرداوي). 34ـ7/31(

33 
ابن  ).298ـ3/297( ،الذخرية :القرايف. )4/472( ،اجلامع :ابن يونس ).1/465( ،املدونة :مالك :ينظر 3

 ).4/211( ،احلاوي :املاوردي). 2/486( ،مواهب اجلليل :احلطاب). 129ـ2/128(، املختصر: عرفة
ابن  ).7/235(، كفاية النبيه: ابن رفعة ).2/675(، املصدر السابق: الغزايل). 4/342(، السابقاملصدر : اجلويين
: ابن مفلح ).1/280( ،ـ احلج ـ شرح العمدة :ابن تيمية). 1/234(، احملرر: اد ).3/243( ،املغين :قدامة

  ).27ـ8/25(، اإلنصاف: املرداوي ).222ـ5/220(، الفروع
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 وهو مما يستغين عنه غري املكلف، حج غري املكلف حصل بعقد الويل أو بإذنه ،
 1.فمن أدخله فيه حتمل تبعات ذلك

  2.بالنفقة الواجبة على الويلتلحق تبعات اإلخالل 
  :وقال غريهم

 3.غريه مال استهلك لو كما، ماله يف جيب أن فوجب، جبنايته وجب مال  - 
 بتحصيل له مصلحة احلج ويف، مثرته جيين من على الشيء نفقة أناألصل  -

 4.والطبيب املعلم كأجر فصار عليه، والتمرن ثوابه،
  

 :حمصل املسألة  - ت
   العمر يف جيب ال خيفى ال كما أنه إال ،ؤجر عليهحج غري املكلف وإن كان ي 
أو ، ضروري غري يف ماله بذلي أن ينبغي فال جيب، ال أن وحيتمل، واحدة مرة إال

  5.أو فيما ال يتعلق حبقوق العباد، حاجي
  

 :التخريج على املسألة  - ث

وإن ، فئة متالزمة داون على وليهملترتبة على إخالل احلاج من التبعات املالية ا    
  6.كان له مال

  

 .إحجاج فئة متالزمة داون بأمواهلم اخلاصة .5
  

يف جواز  ـالقائلون بانعقاد حج غري املكلفني  ـاختلف اجلمهور  :تصور املسألة  -  أ
، وهو املذهب عند الثالثة، واألكثر على منع ذلك، إحجاجهم من أمواهلم اخلاصة

                                                             
 ،ـ احلج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243( ،املغين :ابن قدامة ).4/211( ،احلاوي :املاوردي: ينظر 1
)1/280.(  

  .)709ـ5/708( ،اجلامع :ابن يونس: ينظر 2

املرجع  :ابن قدامة ).4/211( ،السابق املصدر :املاوردي .)709ـ5/708( ،نفسهاملصدر  :ابن يونس: ينظر 3
   ).3/243( ،السابق

  ).1/280( ،املرجع السابق :ابن تيمية ).3/243( ،السابقاملرجع  :ابن قدامة: ينظر 4
  ).3/243( ،املرجع السابق :ابن قدامة: ينظر 5
  33، 12: تنظر القواعد رقم 6
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 حضره يف بقي لو إليه حيتاج كان الذي القدرو صرحوا أن النفقة اليت تزيد على 
وأدلة الفقهاء هاهنا هي أدلة  ،إال إذا خيف عليه باملكث ببلده ،هي على الويل

 1.فال أطيل بتكرارها، املسألة السابقة عينها
  

إال ، ال جيوز إحجاج املميزين من فئة داون بأمواهلم اخلاصة :التخريج على املسألة  - ب
   2.إذا خيف عليهم حال بقائهم ببلدهم

  
 .إحرام الفرد من متالزمة داون بغري إذن الويل .6

  

 .اختلف اجلمهور يف انعقاد إحرام املميز بغري إذن وليه :تصور املسألة  -  أ
وهو وجه عند الشافعية ، يلهفاختار املالكية يف املشهور عندهم انعقاده وللويل حتل

  3.وذهب أكثر الشافعية واحلنابلة إىل عدم انعقاده، واحلنابلة
  

 :األدلة  - ب
 فكما يصح الثاين ، باحلج على اإلحرام بالصالة قاس القائلون باالنعقاد اإلحرام

 4.بال إذن يصح األول

                                                             
: خليل ).3/298( ،الذخرية :القرايف. )3/1173( ،التبصرة :اللخمي ).1/399( ،املدونة :مالك: ينظر 1

: قال رمحه اهللا، )4/210( ،املصدر السابق :املاوردي). 2/484( ،مواهب اجلليل :احلطاب). 2/493(، التوضيح
 نفسه ألن صغره؛ يف احلج فعل إىل حمتاج غري وهو إليه، حمتاجا كان فيما إال الصيب مال يصرف أن له ليس الويل "

، اية املطلب: اجلويين ."كربه يف يدركه مل صغره يف فاته إن الذي كالتعليم وليس، كربه يف فعله على تبعث
 ،املغين :ابن قدامة ).3/452(، الشرح الكبري: الرافعي ).2/675(، الوسيط: الغزايل). 4/364(، )4/148(
: املرداوي ).220ـ5/218(، الفروع: ابن مفلح ).282ـ1/280( ،شرح العمدة :ابن تيمية ).3/243(

  ).382ـ2/381( ،كشاف القناع :البهويت). 25ـ8/24(، اإلنصاف
 14، 9: القواعد رقم تنظر 2
 ،مواهب اجلليل :احلطاب). 2/128(، املختصر الفقهي: ابن عرفة ).3/298( ،الذخرية :القرايف :ينظر 3
، الشرح الكبري: الرافعي ).4/338(، اية املطلب: اجلويين). 2/122( ،األم :الشافعي ).2/481(
: اد ابن تيمية). 3/241( ،املرجع السابق :ابن قدامة). 23ـ7/21( ،اموع :النووي). 451ـ3/450(

  ).2/380( ،كشاف القناع :البهويت). 25ـ8/24( ).5/215(، الفروع: ابن مفلح). 1/234(، احملرر
  ).4/207( ،احلاوي :املاوردي :ينظر 4
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 جمرى فيجري، فيه والتصرف املال إنفاق يتضمن باحلج اإلحرام: وقال البقية 
إنفاق تتضمن  فال الصالة أما ،وليه بإذن إال يصح ال الذي ماله يف تصرفه

 1.فصحت بال إذن، املال
  

 :حمصل املسألة  - ت

األصل أن إنشاء االلتزامات التعبدية يف حملها وعلى شرطها ماض لكل من له أهلية 
شترط فيه التكليف؛ أو إن اإلحرام باحلج من قبيل احلكم الوضعي الذي ال ي، النية

عل إذن الويل شرطا يف جو، مبسببه؛ ولذا ال ينفسخ بالفسخإذ هو من ربط السبب 
  . شترط إذنه يف تصرفات املميز املاليةق للمقصد الذي من أجله اُحمق استمراريته

  

عد هذه املسألة مثرة من مثرات اخلالف يف عقود املميز املترددة ت :سبب اخلالف  - ث
 2.وسيأيت حبثها الحقا، والضربني النفع 

  

 :التخريج على املسألة  - ج
ولوليه حتليله ، إحرام الفرد من متالزمة داون بغري إذن الويل منعقد ابتداء

  3.منه
  

 .حج املميز من فئة داون عن املكلف .7
  

  :تصور املسألة  -  أ
 :اختلف العلماء يف جواز حج املميز عن البالغ

   

                                                             
الفروق على مذهب اإلمام  :السامري ).4/207( ،احلاوي :املاوردي). 3/298( ،الذخرية :القرايف :ينظر 1

  ).315( ،)1418/1997( 1ط ،)الرياض( دار الصميعي .حممد بن إبراهيم اليحىي :ت ،أمحد
  ).306ـ303( :ينظر ص 2
  21، 15، 12 ،9 :تنظر القواعد رقم 3
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  1.وهلم فيه تفصيل، ذلكفأجاز احلنفية ومجع من املالكية 
 وقول ، وهو وجه عند احلنابلة، وأجازه الشافعية وابن القاسم يف حج التطوع

 2.للمالكية
 3.ومنع احلنابلة ذلك فرضا ونفال 

  

 :األدلة  - ب
  وحج النيابة من ذا القبيل، بأن الصيب أهل للتطوع: احتج من أجاز مطلقا ،

 4.وهلذا جتزئ حجة النائب املتطوع عن حجة اإلسالم للمنوب عنه
 وعلل منعه يف الفرض بأن ، ومبثل ما سبق استمسك من أجاز يف حج التطوع

 5.وذمته مشغولة ا أيضا، النائب ال يصح أن حيج حجة اإلسالم عن غريه
 ال جيوز ألي أحد أن حيج حج تطوع وفريضة اهللا تلزمه: وقال املانعون مطلقا ،

 6.حىت يسقطها عن نفسه
  

عتد به األصول تقضي جبواز نيابة كل من يصح منه التطوع وي :حمصل املسألة  - ت
واملميز ذمته غري مشغولة بفرض حىت نطالبه بإسقاطه؛ إذ شرط وجوب ، شرعا

، إال أن االحتياط لركن من أركان اإلسالم يقتضي املنع، ا يبلغاحلج البلوغ وملَّ
 .واهللا أعلم

  

                                                             
 ،)3/196( ،الذخرية :القرايف ).2/604( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/308( ،جممع األر :شيخي زاده :ينظر 1
 ،املواهب :احلطاب ).2/135( ،)2/130( ،املختصر الفقهي :ابن عرفة ).2/510( ،التوضيح :خليل ).7/40(
)3/5.(  
 ).3/373( ،حبر املذهب :الروياين ).2/20( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).490ـ1/489( ،املدونة :ينظر 2

  ).3/237( ،املغين :ابن قدامة ).7/114( ،اموع :النووي
  ).2/397( ،كشاف القناع :البهويت ).8/91( ،اإلنصاف :املرداوي :ينظر 3
  ).848ـ19/846( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 4
  ).3/237( ،املغين :ابن قدامة ).7/72( ،كفاية النبيه :ابن رفعة :ينظر 5
  ).3/237( ،نفسهاملرجع  :ابن قدامة: ينظر 6
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، منع نيابة املميزين من املتالزمة عن املكلفني أوىل باالحتياط :التخريج على املسألة  - ث
وهذا ما ب32: (ن يف القاعدةي.( 

  

 .تالزمة داون ألن يكون حمرما لغريهمب املصابصالحية  .8
  

اختلف الفقهاء يف اشتراط بلوغ احملرم جلواز حج من بلغت حد  :تصور املسألة  -  أ
 :ويف مطلق سفرها، الشهوة

 1.فاشترطه احلنفية واحلنابلة؛ إذ ال حتصل الصيانة عندهم من غري البالغ 
 إن كانت حتصل به ، وأجاز املالكية والشافعية وبعض احلنفية كونه مميزا

 2.الكفاية
  

جاز للفرد البالغ املميز من املتالزمة أن يكون حمرما لغريه إن  :التخريج على املسألة  - ب
 3.واهللا أعلم، فبنيته اجلسدية بنية رجل كامل، حصلت به الكفاية والصيانة

  

  .الذكاة: الفرع الثاين

 .ذبائح أفراد متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 أمجع العلماء على صحة ذكاة الصيب العاقل ،ذلك روى عن مالك كراهية وي

 4.مع إباحته
                                                             

 ).6/390( ،رد احملتار :ابن عابدين ).1/262( ،جممع األر :شيخي زاده ).4/154( ،البناية :العيين :ينظر 1
  ).2/395( ،الكشاف :البهويت ).3/231( ،املغين :ابن قدامة

 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).6/464( ،رد احملتار :ابن عابدين). 2/339( ،البحر الرائق :ابن جنيم :ينظر 2
  ).4/24( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).2/524(
  25، 8، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 3
 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).3/290( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).3/432( ،اإلشراف :ابن املنذر :ينظر 4
وخالف يف هذا  ).3/218( ،)3/216( ،التوضيح :خليل ).1/320( ،اإلقناع :ابن القطان ).9/402(

  ).6/147(، احمللى: ابن حزم: ينظر، وهم حمجوجون باإلمجاع، فلم يصححوها، الظاهرية
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 اننيواختلفوا يف ذبيحة غري العاقلني كالصبيان غري املميزين وا. 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 ذهب اجلمهور إىل منع ذلك ،1.ما يذحبه غري العاقل ميتة وعد 
 2.وهلم قول ضعيف مبوافقة اجلمهور، وأباح الشافعية ذلك مع كراهته 

  

 :األدلة  - ت
 3.ن غري العاقل ال تصح منه النية والقصد للتذكيةبأ، استدل اجلمهور على املنع 
  نون السكران ذبيحة كرهنا وإمنا : "املاورديوقالملا وا عدوهلما من خافي 

 الكراهة مع وهي، الكراهة حمل إىل القطع يف ومبالغتهما الذبح، حمل عن
 4".معترب غري الذكاة يف والقصد املسلمني، من ألما مباحة؛

  

وقد اشترط املوىل عز وجل ، أفعال وأقوال غري املميزين لغو :املسألةحمصل   - ث
يقول جل وعال، ه سبحانهلصحة الذبيحة ذكر:  M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

    Õ  Ô        Ó  ÒL )5) ١١٨ :األنعام 
  

   

                                                             
 ).1/535( ،املدونة ).5/45( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).12/5( ،)11/246( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 1

 ).2/99( ،)1/53( ،الدسوقيحاشية  ).1/149( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).5/759( ،اجلامع :ابن يونس
 ،كشاف القناع :البهويت .)9/402( ،املغين :قدامةابن  ).5/2247( ،مسائل الكوسج ).267( ،مسائل عبد اهللا

  ).8/160( ،نيل األوطار :الشوكاين ).4/481( ،مصنف عبد الرزاق ).6/205(
 حال يف باملغلو وانون السكران ذبيحة وأكره " :قال رمحه اهللا ،)2/264(، )2/251( ،األم :الشافعي 2

، شرح مسلم: النووي). 7/102(، الوسيط: الغزايل). 15/20(، احلاوي: املاوردي ".حرام  إا أقول وال، جنونه
)13/121.(  
 ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).265(، األشباه والنظائر: ابن جنيم). 11/246(، املبسوط: السرخسي: ينظر 3
  ).2/28( ،أحكام القرآن :العريبابن  ).3/270(
 ).1/85(، األشباه والنظائر: السبكي ).2/264( ،املصدر السابق :الشافعي :وينظر ،)15/93( ،احلاوي 4
  11 :تنظر القاعدة رقم 5



- 266  - 
 

 :سبب اخلالف  - ج

 منع النية اشترط فمن الذكاة، يف النية اشتراط اخلالف وسبب : "ابن رشدقال         
  1".ذلك 

  

وقد ، حتل ذبيحة الفرد من املتالزمة إن كان يعقل معانيها :التخريج على املسألة  - ح
  2.وأما غري املميزين فال حتل ذبيحتهم، يقال بكراهية ذلك لنقصه

  

 .صيد فئة متالزمة داون .2
يخ3.ج حكم ذلك على املسألة السابقة وفاقا وخالفار  

  
  .األميان والنذور: الفرع الثالث

 .أميان فئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
  4.فال ميني لصيب أو جمنون، اتفق العلماء على اشتراط التكليف يف انعقاد األميان

  

  :التخريج على املسألة  - ب
 5.ال انعقاد ألميان فئة متالزمة داون

                                                             
  ).2/214( ،بداية اتهد 1
  32، 15، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
 :ابن يونس ).1/535( ،املدونة ).265(، األشباه والنظائر: ابن جنيم). 12/23(، املبسوط: السرخسي: ينظر 3

 ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).4/541( ،البيان :العمراين ).3/187( ،التوضيح :خليل ).5/759( ،اجلامع
 ).9/395( ،)9/366( ،املغين :ابن قدامة ).8/174(
). 265(، املرجع السابق: ابن جنيم). 6/117(، البناية: العيين).7/48(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 4

 ).7/6( ،األم :الشافعي). 3/287(، الشموعضوء : حممد األمري). 8/79(، مناهج التحصيل: الرجراجي
 :البهويت .)9/487( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).10/3(، حتفة احملتاج: اهليتمي). 15/269( ،احلاوي :املاوردي
 ).6/308(، احمللى: ابن حزم ).6/66( ،الكشاف

  29، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 5



- 267  - 
 

 .نذر فئة متالزمة داون .2
 1.النذوراتفق العلماء على اشتراط التكليف يف انعقاد : تصور املسألة  -  أ

 

واملميز وغريه يف احلكم ، نذر فئة متالزمة داون لغو: التخريج على املسألة  - ب
 2.سواء

  
  .اجلهاد: الفرع الرابع

  

 .االستعانة بأفراد املتالزمة يف اجلهاد .1
  

  :تصور املسألة  -  أ
 قال اهللا عز وجل، أمجع العلماء على أن اجلهاد ال جيب على غري املكلف: 

M  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `

  mL )نون من الضعفاء ،) ٩١ :التوبة3.والصيب وا 
 وِإذا قَ، جوز أهل الفقه االستعانة باملميز املراهقوقيده ، على اجلهاد ونفع ي

ومنعوا االستعانة بالصيب الصغري ، بعض احلنفية حبصول غلبة الظن على سالمته
وانون؛ إذ ال طائل من وراء ذلك؛ وملا يشتمل عليه القتال من خطر جليل 

كَانَ  «: ويدل على جواز االستعانة حديث مسرة بن اجلندب أنه قال، عليهما
 ولُ اللَّهسلَّى رصلَّمسو هلَيامٍ اُهللا عي كُلِّ عارِ فصانَ الْأَنلْمغ رِضعي،  قلْحفَي

                                                             
، الدردير وحاشية الدسوقي). 3/126(، البيان والتحصيل: ابن رشد). 5/81(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 1
  ).6/290( ،الكشاف :البهويت .)10/68(، حتفة احملتاج: اهليتمي). 15/499( ،احلاوي :املاوردي .)2/161(

  29، 6، 5 :القواعد رقم تنظر 2
سراج  ).7/98( ،البناية :العيين ).7/98( ،املرجع السابق :الكاساين ).10/45( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 3

 ،احملرر الوجيز :ابن عطية). 1/353( ،املقدمات :ابن رشد). 3/200( ،)3/198( ،النهر الفائق :الدين ابن جنيم
 ).4/173( ،األم :الشافعي ).8/156( ،أحكام القرآن :القرطيب ).3/393( ،الذخرية :القرايف ).3/66(

عبد  :ت ،يف علم التفسري زاد املسري :ابن اجلوزي .)7/8( ،الوسيط :الغزايل ).14/115( ،احلاوي :املاوردي
 :البهويت ).9/198( ،املغين :ابن قدامة ).2/264( ،)1422(1ط ،)بريوت(دار الكتاب العريب ،الرزاق املهدي

  ).3/36( ،الكشاف
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مهنم كرأَد ننِي": قَالَ ،"مدرا، وغُلَام قا، فَأَلْحامع ترِضفَع"، ا (: فَقُلْتي
 ،"فَصارِعه": قَالَ. )ولَو صارعته لَصرعته ،رسولَ اللَّه، لَقَد أَلْحقْته ورددتنِي

هتعارفَص، هتعرقَنِي ،فَص1.»فَأَلْح 
    

بشرط ، جتوز االستعانة بالبالغني من أفراد متالزمة داون :التخريج على املسألة  - ب
 2.التمييز وحصول النفع وغلبة السالمة

 

 .مقاتلة أفراد املتالزمة يف اجلهاد .2
  

 :املسألةتصور   -  أ
 أمجع أهل العلم على حرمة قتل الصبيان واملعتوهني ما مل يونسب لإلمام ، لواقات

 3.الشافعي جتويز ذلك

  
                                                             

 ،كتاب السري ،والبيهقي يف الكربى ).2/69( ،)2356( :حديث ،كتاب البيوع ،أخرجه احلاكم يف املستدرك 1
بن حسن يف حاشية حتقيقه على  وحسنه مشهور ).9/38( ،)17810( :حديث ،باب من ال جيب عليه اجلهاد

، )أبو ظيب(دار اإلمام مالك ،حممد أبو غازي ،مشهور :ت ،البن املناصف القرطيب اإلجناد يف أبواب اجلهادكتاب 
). 3/200(، النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم :وينظر ).378( ،)1425/2005(1ط ،)بريوت(مؤسسة الريان

 :الشافعي ).2/175(، حاشية الدسوقي). 2/411(، أحكام القرآن: ابن العريب). 6/186(، اجلامع: ابن يونس
 ،الكشاف :البهويت ).10/247( ،الفروع :مفلحابن  ).14/116( ،احلاوي :املاوردي ).4/176( ،األم

  ).11/27(، صحيح ابن حبان ).3/62(
  25، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 2
ابن  ).148ـ2/146( ،بداية اتهد :ابن رشد ).164( ،نوادر الفقهاء :اجلوهري :حكاية اإلمجاع نظرت 3

وأول من رأيته ينسب هذا للشافعي  ).1/336( ،اإلقناع :ابن القطان). 225(، اجلهاد اإلجناد يف أبواب :املناصف
والذي عند الشافعية إمنا هو اخلالف يف  ،والظاهر أن ابن رشد وابن القطان تبعاه على ذلك ،اجلوهري يف نوادره

 :الرافعي:ينظر .ـاألجراء  ـ سفاءوطرده بعض أصحام يف الزمىن والعميان والع ،الشيوخ وأصحاب الصوامع
، بدائع الصنائع: الكاساين: وينظر ).391ـ16/390( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).11/391( ،الشرح الكبري

). 1/367(، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 1/499(، املدونة). 111ـ7/109(، البناية: العيين). 7/101(
). 318(، مسائل أيب داود). 7/19(، الوسيط: الغزايل). 7/369(، األم: الشافعي). 3/398(، الذخرية: القرايف

  ).3/48(، كشاف القناع: البهويت). 9/221(، املغين: ابن قدامة
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 1.وأمجعوا على جواز مقاتلة الصبيان واملعتوهني إن قدروا على القتال وقاتلوا 
  

 :مستند اإلمجاع :األدلة  - ب
 قوله تعاىل:  MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Ì  Ë    Ê

   Ï  Î  ÍL )يعين يقاتلك، ال من تقاتل ال: أي ،) ١٩٠ :البقرة 
 2.على ما اختارته طائفة من املفسرين والصبيان النساء

 أَنَّ ام «: ويف احلديثي بف تجِدأَةً وعر بِيازِي النغلَيضِ ملَّى اُهللا عص لَّمسو ه
 3.»يانقَتلَ النساِء والصب ه وسلَّمصلَّى اُهللا علَيكَر رسولُ اللَّه مقتولَةً، فَأَن

 

إال أن ، حيرم التعرض ألفراد متالزمة داون بالسوء أو قتلهم :التخريج على املسألة  - ت
 4.يقاتلوا وهم قادرون على ذلك

  

 .اإلسهام للمقاتلني من الفئة .3
  

من الغنيمة  العلم الرضخ للصبيان واملعتوهنييستحب مجع من أهل : تصور املسألة  -  أ
    .إن هم شهدوا القتال

                                                             
سراج : وينظر ).11/109( ،صحيح ابن حبان ).5/30( ،االستذكار :ابن عبد الرب :حكاية اإلمجاع نظرت 1

  ).10/256(، الفروع: ابن مفلح ).3/206(، النهر الفائق: الدين ابن جنيم
 ،زاد املسري :ابن اجلوزي ).1/262( ،احملرر الوجيز :ابن عطية ).3/291( ،جامع البيان :الطربي :ينظر 2
 ).1/75( ،أضواء البيان :الشنقيطي ).2/348( ،جامع أحكام القرآن :القرطيب ).1/154(
 والولدان النساء قتل عن النهي باب ،اجلهادكتاب  ،أخرجه مالك يف املوطأ من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما 3
، احلرب يف الصبيان قتل باب، والسري اجلهاد كتاب، الصحيح يف والبخاري). 2/447(، )9: (حديث، الغزو يف

 يف والصبيان النساء قتل حترمي باب، والسري اجلهاد كتاب، الصحيح يف ومسلم). 4/61(، )3014: (حديث
: حديث، النساء قتل يف باب، اجلهاد كتاب، السنن يف داود وأبو). 3/1364(، )1744: (حديث، احلرب

 يف جاء ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السري أبواب، اجلامع يف والترمذي). 4/303(، )2668(
 الغارة باب، اجلهاد أبواب، السنن يف ماجه وابن). 3/188(، )1569: (حديث، والصبيان النساء قتل عن النهي

ابن ). 10/64(، املبسوط: السرخسي: وينظر). 4/106(، )2841( :حديث، والصبيان النساء وقتل والبيات
 ).1/149(، أحكام القرآن: العريب

  6، 5: تنظر القواعد رقم  4
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 1.واختلفوا يف اإلسهام هلم
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 2.ذهب عامة أهل العلم إىل عدم اإلسهام إال للمكلفني 
 وهو قول مالك يف املَ، إىل القول باإلسهام 3وذهب األوزاعيازية بشرط القدرة و

ولإلمام مالك قول باإلسهام للقادر على القتال وإن مل ، على القتال ومباشرته
 4.وهو املشهور عند املتأخرين، وقول بعدم اإلسهام مطلقا، يقاتل

 

 :األدلة  - ت
 أسهم  صلى اهللا عليه وسلممل يثبت أن النيب  :فقالوا ،استدل اجلمهور بالنقل

ويدل على ذلك  ،وال أصحابه من بعده ،المرأة أو صيب يف شيء من مغازيه
 ـ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ« :قول ابن عباس رضي اهللا عنهما

و بِهِنزغالـ النساء ـ ي نم نذَيحيى، ورحالْج اوِيندمٍ ، فَيها بِسأَمو ،ةنِيمغ
نلَه رِبضي 5.» ...فَلَم  

                                                             
، أبواب اجلهاداإلجناد يف  :ابن املناصف ).3/429( ،الذخرية :القرايف). 10/17(، املبسوط: السرخسي: ينظر 1
  ).9/255(، املغين: ابن قدامة ).381ـ376(
: املاوردي). 4/174(، األم: الشافعي). 7/167(، البناية: العيين). 7/126(، بدائع الصنائع: الكاساين :ينظر 2

كشاف : البهويت). 9/233(، املرجع السابق: ابن قدامة). 8/3918(، مسائل الكوسج). 8/402(، احلاوي
  ).1/169(، النوادر: اجلوهري). 3/83(، القناع

إمنا الناس في  : "ابن مهديقال ، الشام يف احلديث والفقه أهل إمام ،أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو :األوزاعي 3
، تاريخ دمشق: ابن عساكر: تنظر ترمجته، )هـ 157 - 88( ،"واألوزاعي بالشام ...:زمام أربعة

 ).130ـ4/120(، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 316ـ17/307(، الكمالذيب : املزي). 308ـ35/147(
ابن ). 2/555(، البيان والتحصيل: ابن رشد). 6/178(، اجلامع: ابن يونس). 1/519(، املدونة :ينظر 4

الدردير وحاشية  ).3/465( ،التوضيح :خليل). 3/425(، الذخرية: القرايف). 2/411(، أحكام القرآن: العريب
   ).2/174( ،الدسوقي

 يسهم، وال هلن يرضخ الغازيات النساء باب، والسري اجلهاد كتاب، الصحيح يف مسلم أخرجه حديثجزء من  5
 املرأة يف باب، اجلهاد كتاب، داود وأبو). 3/1444(، )1812: (حديث، احلرب أهل صبيان قتل عن والنهي
 عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السري أبواب، والترمذي). 4/361(، )2728: (حديث، الغنيمة من حيذيان والعبد
، صحيح حسن حديث هذا: " اهللا رمحه وقال، )3/178(، )1556: (حديث، الفيء يعطى من باب، وسلم

  ".العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل
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 واستدل غريهم باألثر والرأي:  
 وأسهمت خبيرب، للصبيان وسلم عليه اهللا صلى النيب أسهم ": اعياألوز قال -

 1".احلرب  أرض يف ولد مولود لكل املسلمني أئمة
فالعربة فيه بالقدرة على الشيء  ،السهم يف الغزو كاألجر يف العمل :وقالوا -

 2.وال أثر للتكليف فيه ،وفعله
 

 : حمصل املسألة  - ث

وعلى فرض ، خمالفة للثابتاآلثار اليت متسك ا القائلون باإلسهام آثار معضلة 
وكذا فإن ، مجعا بينها وبني الثابت الصحيح، حمل على الرضخفإا ت، صحتها

بأن اجلمهور يستحبون الرضخ ملن ، وجياب عنه، الرأي ال يرقى ملعارضة السنة
وفاضه حضر الوقعة حىت ال خيلو ،ومن متام العدل أن ال ي3.ى باملكلفسو  

  

 :سبب اخلالف  - ج

ا عدأو على كون احملكوم عليه م، باإلسهام معلق على وجوب القتالهل احلكم 
  لذلك؟
قه بالقدرة على ومن علَّ، قه على وجوب القتال منع إسهام غري املكلفنيمن علَّ

  4.القتال استثىن املطيقني له
  

                                                                                                                                                                              
، اجلامع: القرطيب). 9/255(، املغين: ابن قدامة ).2/154(، بداية اتهد: ابن رشد احلفيد: وينظر

 ).2/98(، أضواء البيان: الشنقيطي). 18ـ8/17(
 عقب، الفيء يعطى من باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السري أبواب ،أورده الترمذي يف جامعه 1

 كتاب، املصنف يف شيبة أيب ابن عند مكحول مرسل من أيضا وورد، معضل وهو) 3/178(، )1556: (احلديث
 ،الدراية :ابن حجر :ينظر ).6/492( ،)33216( :حديث ،شيء الغنيمة من هلم هل والصبيان النساء يف، السري

)2/125.(  
  ).18ـ8/17(، املرجع السابق: القرطيب). 2/411(، أحكام القرآن: ابن العريب: ينظر 2
  .)9/255(، املغين: ابن قدامة: ينظر 3
 ،تطبيقات قواعد الفقه :الغرياين ).2/174( ،الدردير وحاشية الدسوقي ).3/425(، الذخرية: القرايف: ينظر 4
)180.(  
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 :التخريج على املسألة  - ح
  1.كتفى بالرضخ هلموي، ال يسهم للمقاتلني من الفئة

  

 .متالزمة داونأمان فئة  .4
  

 : تصور املسألة  -  أ
  واختلفوا يف أمان الصيب ، وأنه هدرأمجع العلماء على عدم قبول أمان غري املميزين

 2.العاقل
 

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهو ، ورواية عند احلنابلة، وهذا مذهب الشافعية، قبل أمان غري البالغ العاقلال ي

3.عند املالكيةوقول ، كي مذهباقول أيب حنيفة وأيب يوسف وح 
 ورواية عند ، وهذا قول ابن القاسم ومشهور املذهب، قبل أمان الصيب العاقلي

وهو املذهب عند متأخري ، وقال به الشيباين بشرط اإلذن له بالقتال، احلنابلة
 4.احلنفية

   

                                                             
  14، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
ورد احلافظ دعوى اإلمجاع يف عدم  ).6/274( ،فتح الباري :ابن حجر ).3/173( ،املنتقى :الباجي :ينظر 2

، األوسط ).4/137( ،اإلشراف :ابن املنذر :وممن حكى هذا اإلمجاع ،قبول أمان الصيب بإثبات اخلالف القدمي فيه
والعجيب أن ابن العريب نفسه ، )1/598( ،القبس :ابن العريب ).1/338( ،اإلقناع :ابن القطان). 11/263(

  ).2/459( ،أحكام القرآنورجح قبول أمان الصيب املميز يف  ،أثبت اخلالف
 ،أحكام القرآن :العريبابن ). 7/126(، بدائع الصنائع: الكاساين ).10/17(، املبسوط: السرخسي: ينظر 3
). 14/278(، احلاوي: املاوردي). 4/302(، األم: الشافعي). 3/439( ،املرجع السابق :خليل ).2/459(

  ).9/242(، املرجع السابق: ابن قدامة). 8/3871(، مسائل الكوسج
رد  :ابن عابدين ).3/208( ،النهر الفائق). 7/167(، البناية: العيين ).10/17(، املبسوط: السرخسي: ينظر 4

 ،املرجع السابق :القرايف ).6/212( ،اجلامع :ابن يونس ).1/525( ،املدونة :مالك ).4/135( ،احملتار
، املرجع السابق: البهويت). 9/242(، املرجع السابق: ابن قدامة). 2/185( ،حاشية الدسوقي ).3/444(
)3/104.(  
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 :حمصل املسألة  - ت

زين على ال أثر للمسألة على حبثنا؛ إذ هي مبنية عند القائلني باالعتداد بأمان املمي
وقد سبق بيان  ـ )26(: القاعدة ـ" ؟عطى حكمهما قارب الشيء هل ي : "قاعدة

  . )32(: وهذا ما توضحه أيضا القاعدة، استحالة تطبيقها على أفراد املتالزمة
  

وإن ، ال قبول ألمان أفراد متالزمة داون مميزهم وغري مميزهم :التخريج على املسألة  - ث
أن أمان املميزين فاسد ال باطل؛ إذ تترتب عليه آثاره إن علم ولي، ذن هلم بالقتالأُ

 1.صدر؛ لوجود الشبهة
  

 .على أفراد متالزمة داون اجلزية .5
 :تصور املسألة  -  أ

؛ إذ هي بدل للتأمني وحقن لضرب اجلزية العلماء على اشتراط العقل والبلوغ أمجع
 2.وهو شذوذ، وحكي اخلالف يف اانني، الدم

 :املسألةالتخريج على   - ب

ية على أفراد متالزمة داونضرب اجلزال ت. 

 

   

                                                             
 24، 11، 6، 5 :القواعد رقم وتنظر ،)2/99( ،األشباه والنظائر :السبكي :ينظر 1
 على جزية ال أن السنة مضت : "قال رمحه اهللا، )279(، املوطأ: مالك. )10/79( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2

 :ابن رشد ."احللم  بلغوا قد الذين الرجال من إال تؤخذ ال اجلزية وأن، صبيام على وال الكتاب، أهل نساء
 ،األم :الشافعي ).3/22( ،احملرر :ابن عطية ).2/166( ،بداية اتهد :احلفيدابن رشد . )1/371( ،املقدمات

 :ابن املنذر :مجاعوانظر حكاية اإل). 7/347(، احمللى: ابن حزم ).10/327( ،الفروع :ابن مفلح ).4/210(
ابن ). 554(، اإلجناد يف أبواب اجلهاد :ابن املناصف ).2/132( ،التمهيد :ابن عبد الرب ).4/44( ،اإلشراف

 ،شاكر بن توفيق العاروري ،يوسف بن أمحد البكري :ت ،أحكام أهل الذمة :ابن القيم ).9/338( ،املغين :قدامة
 ).1/149( ،)1418/1997(1ط ،)السعودية/الدمام(رمادي للنشر



  

   :ثاينال بحثامل

  املعامالت

  
  :ثالثة مطالبوفيه 

          .األحوال الشخصية :املطلب األول
  .املعامالت املالية :املطلب الثاين

  .القضاء واجلنايات واحلدود :املطلب الثالث
  



- 274  - 
 

ح البشرية مجعاء يف العاجل صلح ويصلُعلى كل ما ياشتملت الشريعة اإلسالمية      
عمارة الدنيا موازنا بني ، وال إفراط وال تفريط، مبنهاج ال احنراف فيه وال ميل ،واآلجل

داعيا للحفاظ على  ،واحلرص على كمال الروحمطالب اجلسد وبني إشباع  ،وإقامة الدين
على مجع وإعمال  قائم وبنهج وسط ،مصاحل البالد والعبادرسوم الشرع دون تضييع 

حتقيق  :الكليات هيتلكم و، كليات عند النظر ملختلف جوانب احلياة ومستلزماا
 .العبودية وجلب املصاحل ودرء املفاسد

كما  ،والعنت واألخذ مببدأ اليسر ورفع احلرج، سنونالشرعي امل السبيلكل هذا مع التزام 
  1.دلت عليه اآلي البينات والفطر السليمات

  
  
  
  
  
  

   

                                                             
دار ،املعاصردار الفكر  ،إياد خالد الطباع :ت ،الفوائد يف اختصار املقاصد :العز بن عبد السالم :ينظر 1

مقاصد : ابن عاشور). 6ـ2/5(، مفتاح دار السعادة: ابن القيم ).122ـ117( ،)1416(1ط ،)دمشق(الفكر
  ).وما بعدها3/397(، الشريعة اإلسالمية
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  .األحوال الشخصية :املطلب األول
  

واحلفاظ  ،بقاء واستمرارية النسل البشريمن الزواج على مقاصد جليلة   يشتمل       
كما يسهم الزواج يف حصول السكن واألنس ، على األنساب وروابط القرابة واألرحام

وكذا يف إعفاف الفروج ، وحتقيق الراحة واالستقرار النفسي واالجتماعي ،واملودة
  . واحملافظة على األخالق

فهو حمقق لكافة املقاصد الشرعية يف كثري  ،وزواج املعوق مع كونه حقا شرعيا مصانا له
وتلكم املشاكل ، غري أن املشاكل الكثرية حالت دون انتشاره والتشجيع عليه، من حاالته

وكذا لصعوبة حتقيق مطالب الزواج ، ترجع يف جمملها إىل نقص الوعي اتمعي واألسري
وبعض ، الشريكوإىل مشاكل يف االندماج والتواصل مع  ،من تربية ونفقة وقوامة

ومنها ما حيدث مآال كاحتمال انتشار اإلعاقة يف اتمع  ،التصورات والسلوكيات املرضية
  1.شيوع األمراض النفسية ألطفال مثل هذه األسركو، نتيجة للتناسل

  
  .أحكام الزواج :الفرع األول

  

 .تزويج أفراد متالزمة داون .1
 

  :تصور املسألة  - أ
  2،أي يف احملل وهو الزوجان، العقل لصحة الزواجاتفق الفقهاء على عدم اشتراط 

 كان أصيال، لالنعقاد العقد متويل يف شرط التمييز أن فالتحقيق" أما تويل العقد و
 البلوغ وأما يعقل، ال الذي والصيب انون مبباشرة النكاح ينعقد فلم، يكن مل أو

                                                             
إشكالية زواج املعوق بني  :حياة عبيد ،نضال بوعبد اهللا :ينظر ،املشاكل واحللول املقترحة هلا هذهللتوسع يف بيان  1

 ،)2سطيف (جامعة حممد ملني دباغني ،مقال منشور مبجلة تنمية املوارد البشرية ،اإلسالم وإجحاف اتمعمساحة 
 :اخلادمي ).210ـ2/209( ،حجة اهللا البالغة :الدهلوي :وينظر ).145ـ131(، )2017جوان( ،)1:ع/8:م(

  ).182ـ179(، علم املقاصد الشرعية
أحكام املعوقني يف الفقه : سري إمساعيل ).148( ،بني الشريعة والقانونحقوق املعوقني  :مصطفى القضاة: ينظر 2

 ).274ـ252(، اإلسالمي
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 العاقل الصيب عقد فيوقف، لغريه ال لنفسه العقد متويل يف النفاذ فشرط واحلرية
 1." واملوىل الويل إجازة على والعبد

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 2،واملعتوهة ومن باب أوىل املعتوه ،الفقهاء متفقون يف اجلملة على تزويج انون وانونة

وإليك أقواهلم  ،وهو األب والوصي والقاضي ،مشترطني يف ذلك وجود الويل ارب
  :بالتفصيل

  العصبة على ترتيب  وهم ،للمجنون جواز تزويج سائر األولياءاحلنفية على
 3.اإلرث

 نونأما غريمها فليس ذلك هلما ، وذهب املالكية إىل أن لألب والقاضي تزويج ا
جربه إن كان له يف نكاحه  وللويل، إال إن خشي على انون الفساد أو الفاقة

 4.غبطة
 رب وهو األنون البالغ إن أما الشافعية فألزموا الويل اب واجلد والقاضي تزويج ا

وجود ( وذلك بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء مثال، احتاج للنكاح

                                                             
وقال ، فإن تواله مميز فاجلمهور على أنه جائز غري نافذ إال أن يأذن الويل ).3/83( ،البحر الرائق :ابن جنيم 1

، املدونة). 3/55(، رد احملتار: ابن عابدين). 4/226(، املبسوط: السرخسي: ينظر. الشافعية ال يصح عقده
). 16/130(، تكملة اموع: املطيعي). 3/590(، التوضيح: خليل). 9/107(، اجلامع: ابن يونس). 2/126(

  26، 9: وتنظر القاعدة رقم). 5/44(، كشاف القناع: البهويت). 7/51(، املغين: ابن قدامة
  ).282ـ9/281( ،احمللى :ابن حزم :ينظر .الستئذانمنع الظاهرية ذلك النتفاء ا 2

، البناية: العيين). 2/117(، تبيني احلقائق: الزيلعي). 251ـ2/250(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 3
  )3/126(، )3/117( ،املرجع السابق: ابن جنيم). 5/105(
 :ابن رشد). 4/1807(، التبصرة: اللخمي ).12/132(، )12/275(، )2/114( ،املدونة :مالك :ينظر 4

، املوافقات: الشاطيب .)581ـ3/580(، )3/516( ،التوضيح :خليل ).5/119(، )5/42( ،البيان والتحصيل
، )5/240( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).3/238(، املختصر الفقهي: ابن عرفة). 87ـ3/86(
وقال  ،واألكثر على عدم اشتراط ذلك ،املالكية كونه مميزا يقوى على اجلماعواشترط بعض  .)278ـ5/277(

 :ينظر ،"أعجب إيلَّ أال يزوج املغلوب على عقله، وما رأينا أحداً زوجه": خمتصر ما ليس يف املختصرمالك يف 
 ).3/581( ،التوضيح
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أما يف ، أو احتاج للرعاية واخلدمة ،أو توقع شفائه بقول عدلني ،)الغريزة اجلنسية
 1.لكي ال يغرمه املهر والنفقة ؛الطبيعية فال يزوجه الاحل

  وهلم وجه بقصر ، مع األولياء الوصي بالتفصيالت السابق ذكرهاوزاد احلنابلة
 2.ذلك على احلاجة فقط

 إجيابه إن على و ،أما املعاصرون فهم يف اجلملة على جواز زواج ذوي اإلعاقة
واستنادا إىل مقاصد  ،تبعا التفاق الفقهاء القدامى ،هظهرت احلاجة امللحة ل

 3:اآليتإال أم وضعوا بعض الضوابط ك، الشريعة
 .اطالع الطرف اآلخر -
 .أن تكون اإلعاقة بسيطة -
 .لثبوت الضرر وفوات املصلحة ؛أال يكون الطرف اآلخر جمنونا -
 .أن يكون املصاب مأمونا -
 .لكون ذلك منقصة يف حقهم ؛رضا األهل -
 .املنع من اإلجناب عند خشية انتقال اإلعاقة لألبناء -

                                                             
حبر  :الروياين ).9/131( ،)9/72( ،)69ـ9/67( ،احلاوي :املاوردي ).22ـ5/21( ،األم :الشافعي :ينظر1

: الغزايل). 150ـ12/149(، )46ـ12/43(، اية املطلب: اجلويين ).9/130( ،)70ـ9/69( ،املذهب
أما ). 286ـ7/285(، )7/266( ،)252ـ7/247( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).5/93(، )5/81(، الوسيط

 :الروياين ).9/131(، )9/67( ،املصدر السابق :املاوردي :ينظر، الصغري والصغرية فال ميلك الويل تزوجيهما مطلقا
  .)66ـ9/64( ،السابق املصدر

: ابن مفلح). 98ـ5/97(، )91ـ5/90(، شرح اخلرقي: الزركشي. )50ـ7/47( ،املغين: ابن قدامة :ينظر 2
  ).1/513(، الروض املربع: البهويت). 209ـ8/204( ، الفروع

 :بتاريخ ،اإلسالم سؤال وجوابفتوى منشورة مبوقع  ،حكم زواج املعوق ذهنيا :هاين اجلبري :ينظر 3
)10/08/2008(،https://islamqa.info/ar/119161  .تاريخ االطالع) :02/01/2017(    

 :رقم ،فتوى منشورة مبوقع اهليئة ،معاق ذهنيازواج املرأة من  ):اإلمارات(اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
 https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx :)20/01/2010( :بتاريخ ،)8526(

  )02/01/2017: (تاريخ االطالع

 :27/10/2013: بتاريخ، جريدة األهرام موقع، فتوى جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف
http://www.ahram.org.eg/News/985/41/239266/املعاق-زواج-  الدين-علماء/ديىن-فكر-

  )02/01/2017: (تاريخ االطالع aspx.وشروط-ضوابط-له-  ذهنيا
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  .إجراء الفحوصات الطبية -
  

  :مالحظات على بعض هذه الشروط وللباحث
 ختالفه تقريرات األئمة  ،اشتراط كون اإلعاقة إعاقة بسيطة قول غري مسبوق

وإعاقتهما بني املتوسطة  ،السابقني جبواز أو وجوب تزويج انون واملعتوه
حترز يف تزوجيهما ما ال حيترز يف تزويج صاحب اإلعاقة وإمنا ي، والشديدة
يقابله ثبوت حق شرعي وفطري  ،يظهر دليلهم أنه قول ال وحمصل الكال ،البسيطة

 .ال حيق سلبه مع توفر دواعيه
 فرد منهم مبعوق الزواج  ألن ؛أما اشتراط رضا أهل الطرف السليم من اإلعاقة

والشرع مل يشترط سوى  ،ال يعدو كونه استحسانا غري ملزم، منقصة يف حقهم
 .وال ننفي استحباب تطييب خاطرهم ،وهو أدرى باملصلحة ،إذن الويل

 ومنع بعضهم من تزويج ، الفقهاء مل يشترطوهفط سالمة أحد الطرفني ارتشوأما ا
منهم على مصلحته وعدم املساس مباله مبا  إمنا هو حرص ،انون مبعيبة أو العكس

وقد ، فإذا أدى هذا الشرط إىل نقيض القصد منه لزم عدم االعتداد به 1،ال خيدمه
وعند  ،نيني أو معتوهفمن باب أوىل معوقَ 2،نيمجلة من العلماء زواج انون أجاز

فإن مصلحة الزواج مشتركة بني األهلني مما  ؛رفع هذا املشكل من أساسهذلك ي
سهم يف سعيهما لتحقيقه وجناحهي. 

 كُربيات فهذه القضية من  ،أما املنع من اإلجناب عند خشية انتقال اإلعاقة لألبناء
وحالت دون التشجيع على ، املشاكل اليت أقلقت مضاجع احلكومات واملختصني
، خشية سرياا يف اتمع ؛ممارسة حق الزواج وإنشاء األسر لذوي اإلعاقات

 ،ليصري يف يوم ما يف مشكلة ومعضلة عظمى أمام األعداد اهلائلة من املعوقني
إذ استحسنوا  ؛هاء القدامىوسالمة الساللة البشرية احتلت حيزا من اهتمام الفق

غري أنه ال يوجد نص منهم على حترمي اإلجناب من ، عدم زواج األقارب ما أمكن
                                                             

كشاف  :البهويت ).7/52( ،املغين :ابن قدامة ).9/135( ،احلاوي :املاوردي ).5/23( ،األم :الشافعي :ينظر 1
 :ينظر .وأفراد املتالزمة ال ميكن شفاؤهم ،ومنع ابن عرفة تزويج انونة بانون خشية إفاقتها ).5/114( ،القناع

 ).3/258( ،خمتصر ابن عرفة
 ).7/274( ،حتفة احملتاج :اهليتمي :ينظر 2



- 279  - 
 

إىل أن سريان اإلصابة أمر احتمايل يف  ـواهللا أعلم  ـ وذلك يرجع ،ذوي األمراض
 1.واملسألة حتتاج مزيد حبث ونظر، زمنهم

  

 :التخريج على املسألة  - ت
شترط فيه ما يشترط يف غريه من وي، جيوز تزويج أفراد فئة متالزمة داون          
ويقترح عرض كل حالة على ، وقد يتعني ذلك على األولياء يف حاالت خاصة، األنكحة

جلنة خمتصة لت2.مهاقي  
  
 .اإلحصان من وطء أفراد متالزمة داون .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
 فال إحصان لصيب وال ، والعقل يف اإلحصان أمجع العلماء على اشتراط البلوغ

 3.جمنون
 أو بوطء املطيقة الناقصة العقل، واختلفوا يف اإلحصان بوطء البالغ الناقص العقل. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وطء البالغ الناقص العقل محووطء املطيقة الناقصة العقل حمصن ، ن للمكلفةص

 4.ووجه عند احلنابلةوهذا مذهب املالكية والشافعية ، للمكلف
   

                                                             
زواج  :وينظــــــر. )7/109( ،املغين :ابن قدامة). ، )12/28اية املطلب :اجلويين :ينظر 1

، مقال منشور مبوقــع جريدة الرياض، يرونه حقاً طبيعياً )مؤيدون(خائفون من الفشل و )رافضون(املعوقني
h):15/10/2011(: بتاريخ، 15818:ع p://www.alriyadh.com/675938 ،  تاريخ

 ).61: (وينظر ص ،)23/08/2017: (االطالع

  19، 8، 7: تنظر القاعدة رقم 2

  ).2/255( ،اإلقناع :ابن القطان :ينظر 3
 :الشافعي ).4/321( ،حاشية الدسوقي ).9/349( ،اجلامع :ابن يونس ).4/504( ،املدونة :مالك :ينظر 4

 ،حبر املذهب :الروياين ).13/198( ،)389ـ9/388( ،احلاوي :املاوردي ).6/167( ،األم
  ).26/245( ،اإلنصاف :املرداوي ).376ـ9/375(
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 فال بد أن يكونا ، واختار احلنفية واحلنابلة اشتراط كمال الواطئ واملوطوء
 1.عاقلني

  

 :األدلة  - ت
  قالالزنا" 2:وياينالر ا حد فيجب الرجم على  ،موجب احلصانة أن خيتلف

فكان أحدمها  ،ولو اختلف حاهلما وقت الزنا ،ن واجللد على غري احملصنصِاحملُ
ومل يكن الختالفهما  ،لد غري احملصنجم احملصن وجر ،حمصنا واآلخر غري حمصن

كذلك اختالفهما يف وقت الوطء يف النكاح  ،تأثري يف حصانة أحدمها دون اآلخر
 3."ال مينع من أن يصري به أحدمها حمصنا دون اآلخر

 دليل اشتراط كمال  فما،  حمصنا فصار صحيح نكاح يف وطئ عاقل بالغ املكلف
 4اآلخر؟

 موصوف بوطء إال يثبت فال احلال، كمال عن عبارة اإلحصان " :السرخسيقال  -
 5".اجلانبني  من كاملة نعمة بكونه

  

 :حمصل املسألة  - ث
كما أن ظاهر النصوص ال تشترط ، نقص عقل الواطئ أو املوطوء ال يؤثر يف االستمتاع

النافني لإلحصان إسقاط حد الزنا عن مث يلزم ، سوى حصول الوطء يف نكاح صحيح
  6.وهذا ما ال يقولون به، واطئ انونة كما ذكره الروياين

  

                                                             
 ،بدائع الصنائع :الكاساين ).5/147( ،املبسوط :السرخسي ).3/94( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 1
 :الزركشي ).40ـ9/39( ،)7/518( ،املغين :ابن قدامة ).5/237( ،فتح القدير :ابن اهلمام ).38ـ7/37(

  ).1/194(، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو ).10/51( ،الفروع :ابن مفلح ).5/275( ،شرح اخلرقي
2 أحد أئمة اإلسالم، ومن  ،فخر اإلسالم: "ابن كثريقال  ،الطربي عبد الواحد بن إمساعيل، أبو احملاسن :وياينالر

وقتل ) 415: (ولد سنة، )حبر املذهب(، )مناصيص اإلمام الشافعي : (من مصنفاته، "أصحاب الوجوه يف املذهب
، طبقات الشافعيني: ابن كثري). 17/113(، املنتظم: ابن اجلوزي: تنظر ترمجته). 502: (شهيدا سنة

 ).9ـ6/8(، هبشذرات الذ: ابن العماد). 526ـ1/524(
  ).9/350(، اجلامع: ابن يونس: وانظر ).9/376( ،حبر املذهب 3
  ).9/40( ،السابقاملرجع  :ابن قدامة: ينظر 4
  ).5/147( ،املرجع السابق 5
  ).7/257(، )88ـ5/87(، اإلشراف: ابن املنذر: وانظر كذلك ).351( :تنظر ص 6
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ووطء املطيقة من ، ن للمكلفةحصوطء البالغ من الفئة م :التخريج على املسألة  - ج
الفئة من للمكلفحص ،وال يح1.نان أبدا؛ إذ شرط إحصان النفس التكليفص 

  

 .متالزمة داوناإلحالل من وطء أفراد  .3
  

املطلقة املبتوتة؛ وذلك  لّحذهب األئمة األربعة إىل أن وطء انون ي :تصور املسألة  -  أ
وال أثر لنقصان العقل أو ، سيلةألن العربة يف اإلحالل حصول الوطء وذوق الع

 2.فقده
  

 :التخريج على املسألة  - ب
  3.وطء البالغ من الفئة حملل للمبتوتة

   

                                                             
  8، 7 :تنظر القواعد رقم 1
 ).5/478( ،البناية :العيين ).2/258( ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).148ـ5/147( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2

 ،اجلامع :ابن يونس ).210ـ2/208( ،)2/203( ،املدونة :مالك ).3/411( ،رد احملتار :ابن عابدين
 :خليل ).3/150( ،أحكام القرآن :القرطيب ).107ـ3/106( ،بداية اتهد :ابن رشد ).351ـ9/349(

 ،املستصفى :الغزايل ).12/405( ،اية املطلب :اجلويين ).5/265( ،األم :الشافعي ).8/248( ،التوضيح
 ).9/158( ،الفروع :ابن مفلح ).7/518( ،املغىن :ابن قدامة ).7/310( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).5/114(

   ).5/350( ،الكشاف :البهويت
 ،التبصرة :اللخمي ).9/351( ،املصدر السابق :ابن يونس: ينظر .انون ال حيلل غريهفقال  ،وخالف أشهب

)5/2089.( 
 8، 7 :تنظر القواعد رقم 3
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  .حل عقد الزوجية :ثاينالفرع ال
  

 .طالق أفراد متالزمة داون .1
  

 : تصور املسألة  -  أ
 نون واملعتوهقال علي رضي اهللا  1،أمجع أهل العلم على عدم االعتداد بطالق ا

 2.»عتوهالَقِ جائز إِالَّ طَالَق املَكُلُّ الطَّ « :عنه
 أهلية شرط العقل ألن يعقل؛ ال الذي والصيب انون طالق يقع ال :"الكاساينقال 

 ملصاحل إال شرعت ما التصرفات وهذه، مصلحة التصرف كون يعرف به ألن التصرف؛
  3".العباد
 فاختار مجع من السلف وبعض املالكية ومجهور احلنابلة  ،واختلفوا يف طالق املميز

ما قارب " :وعمدم إعمال قاعدة ،جعله احلنفية جائزا غري نافذو ،تصحيحه

                                                             
 ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).3/100( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).6/53( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ).10/702( ،اجلامع :يونسابن  ).2/79( ،املدونة: مالك ).3/230( ،رد احملتار :ابن عابدين ).2/194(

). 5/235(، )5/22(، األم: الشافعي ).4/425( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).4/326( ،التوضيح :خليل
مسائل عبد ). 9/393(، فتح الباري: ابن حجر). 5/372(، الوسيط: الغزايل). 10/7(، حبر املذهب: الروياين

: البهويت). 5/195(، زاد املعاد: ابن القيم). 9/8( ،الفروع: ابن مفلح). 128(، مسائل صاحل). 353(، اهللا
وينظر ). 72ـ4/71(، مصنف ابن أيب شيبة). وما بعدها7/84(، مصنف عبد الرزاق). 560(، الروض
شرح : البغوي). 5/224(، اإلشراف: ابن املنذر). 2/487(، جامع الترمذي). 84ـ2/83(، املدونة: اإلمجاع

  ).7/378(، املغين: ابن قدامة). 9/220(، السنة
 وانون والسكران والكره، اإلغالق يف الطالق باب، كتاب الطالق ،بصيغة اجلزمعلقه البخاري يف الصحيح  2

، املصنف يف الرزاق عبد ووصله، )7/45(، الباب عقب، وغريه والشرك الطالق يف والنسيان والغلط وأمرمها،
 كتاب، مصنفه يف شيبة أيب وابن). 7/78(، )12277(، )12276: (األثر، املعتوه طالق باب، الطالق كتاب

، يصح وال مرفوعا وروي). 4/72(، )179121791317914: (األثر، املعتوه طالق يف قالوا ما باب، الطالق
 ،"احلديث ذاهب ضعيف عجالن بن وعطاء عجالن، بن عطاء حديث من إال مرفوعا نعرفه ال: "الترمذي قال

  ).84ـ11/80(، البناية: العيين). 79ـ7/78(، الكامل: ابن عدي: وينظر). 2/487(
  ).2/214( ،حجة اهللا :الدهلوي :وينظر ).3/99( ،بدائع الصنائع 3
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إلعماهلا يف إحلاق أفراد املتالزمة من وقد مر أن ال جمال  ،"حكمهعطى الشيء ي
 1.وذلك لنقصان عقلهم ؛ذوي التمييز باملكلفني

  

ة مبعزل عن معرفإذ هم  ؛عتد بطالق أفراد متالزمة داونال ي :التخريج على املسألة  - ب
 2.مصاحله ومفاسده

  

 .طالق وخلع أولياء الفئة عليهم .2
 

 : تصور املسألة  -  أ
  نون واملعتوهاتفق أهلفمن ال يصح طالقه ال ، العلم على عدم االعتداد خبلع ا

 3.يصح خلعه
 ويف توليهم اخللع عنهن، واختلفوا يف تطليق األولياء عليهم. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية ، ال يصح للويل أن يطلق على ناقص العقل إال خبلع

 4.ووجه عند احلنابلة
                                                             

، التبصرة: اللخمي ).3/268( ،البحر الرائق :جنيمابن  ).2/195( ،تبيني احلقائق :الزيلعي: ينظر 1
مسائل حرب  ).4/1588( ،مسائل الكوسج). 1/157(، املنهج املنتخبشرح : املنجور). 2671ـ6/2670(

رسالة دكتوراه  ،حسني بن خلف اجلبوري :إشراف ،فايز بن أمحد بن حامد :ت اجلزء الثاين ـ ـ لإلمام أمحد
 شرح :الزركشي). 381ـ7/380(، املغين: ابن قدامة ).2/526( ،)1422( ،)مكة املكرمة(جبامعة أم القرى

: ابن حزم). 227ـ5/224(، اإلشراف: ابن املنذر). 9/8(، الفروع: ابن مفلح). 389ـ5/388( ،اخلرقي
  ).466ـ9/465(، احمللى

والطالق سبب ، والصيب من أهلها، ومل جيعل املالكية طالقه جائزا غري نافذ كنكاحه؛ ألن عقد النكاح سبب لإلباحة
   26: وتنظر القاعدة رقم). 3/101(، الفروق: القرايف: ينظر. ومل خياطب به، للتحرمي

  29، 26، 19، 11، 9: تنظر القواعد رقم 2
 :احلطاب). 4/277(، التوضيح :خليل ).6/178( ،املبسوط :السرخسي ).4/552( ،األصل :الشيباين :ينظر 3

  ).7/354(، املغين :ابن قدامة). 4/405(، مواهب اجلليل
 ،املدونة ).6/179( ،املرجع السابق :السرخسي ).552ـ4/551( ،املصدر السابق :الشيباين :ينظر 4
 ،املرجع السابق :احلطاب ).4/278( ،املرجع السابق :خليل ).10/501( ،اجلامع :ابن يونس ).2/251(
  ).9/8(، الفروع: ابن مفلح ).7/54(، املرجع السابق :ابن قدامة ).4/488(
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 1.شافعية ال يصح للويل أن يطلق عليه ولو خبلعوقالت ال 
 2.وهو وجه عند احلنابلة، يصح للويل أن يطلق عليه مطلقا 
ومنعه احلنفية والشافعية واحلنابلة إال ، أما خمالعته عن ناقصة العقل فأجازه املالكية -

 3.إن كان العوض من ماله اخلاص
  

 :األدلة  - ت
 ن « :استدل اجلمهور بقوله صلى اهللا عليه وسلممل ا الطَّلَاقماقِ إِنذَ بِالس4،»أَخ 

 ألنه بعوض؛ عليه يطلق أن ويصح، بنفسه الطالق ميلك فال البضع، ميلك الوالويل 
 5.يهبه أن له وليس ماله، يبيع أن ولوليه كاهلبة، عوض بغري وطالقه، كالبيع

 أشبه من وجعلوا إحلاق اخللع حبكم الطالق ، واستدل الشافعية بنفس احلديث
 6.إحلاقه بالبيع

  ا ميلك أن جاز البضع، متليك واليتهواعتل املصححون بأن الويل كما استفاد من 
 7.باإلعسار وانون الصغري على يطلق الذي احلاكم مثل مثله، إزالته

   

                                                             
، حبر املذهب: الروياين). 110ـ10/109(، احلاوي: املاوردي). 22ـ5/21(، األم: الشافعي :ينظر 1
  ).5/323(، الوسيط: الغزايل). 9/131(

  .وهذا قول عطاء واحلسن وقتادة رمحهم اهللا). 7/54(، املغين :ابن قدامة 2
 :ابن عرفة ).4/282( ،التوضيح :خليل). 2/252( ،املدونة :مالك ).6/179( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 3

  ).557( ،الروض املربع :البهويت). 133ـ9/132(، احلاوي: املاوردي). 4/99( ،املختصر
 ،)2081( :حديث ،دباب طَلَاقِ العب ،أبواب الطالق ،أخرجه ابن ماجه يف السنن من حديث ابن عباس 4
 ،البدر املنري :ابن امللقن :ينظر .وله متابعات ال ختلوا من ضعف ،ضعفه مجعواحلديث  ).3/227(
  ).139ـ8/138(
  ).7/54(، املرجع السابق :ابن قدامة ).110ـ10/109(، املصدر السابق :املاوردي: ينظر 5
  ).110ـ10/109(، املصدر السابق :املاوردي: ينظر 6
  ).7/54(، املرجع السابق :ابن قدامة ).110ـ10/109(  ،السابقاملصدر  :ينظر 7
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فمن منع علل ذلك بأنه استهالك ملال القاصر ، أما اخللع عن ناقصة العقل مباهلا -
وإليه املرجع يف تقدير ، ومن أمضاه جعله مما يوكل إىل نظر الويل، وهذا ليس للويل
 1.املصاحل واملفاسد

  

 :حمصل املسألة  - ث
وعدم االقتصار على مالحظة ، ال بد عند النظر يف مثل هذه القضايا من توسعة الرؤية     

سواء أكان الفراق ، فالعربة مبا يؤول إليه األمر من مصلحة أو مفسدة، مفسدة نقص املال
قال عز ، فرب ذهاب لشيء من املال حقق راحة واستقرارا يف احلياة، طالقا أم خلعا

̀   M  ]    \  [a  :وجل   _  ^b    g  f  e  d  cL )النساء :

وعلى التسليم بصحته يقصر ، واحلديث الذي استند إليه اجلمهور فيه ضعف، )١٣٠
واألصل  2،كما يلحظ هذا يف سبب وروده، مقتضاه على آخذ الساق العاقل املدرك ألمره

  .وكل إليه أمر أحدها توىل اآلخرفمن أُ، أن الطالق قرين الزواج
  

إىل االختالف يف تقدير مدى سلطة الويل يف  ـواهللا أعلم  ـيرجع  :اخلالفسبب   - ج
 .شؤون وليه

  

 :التخريج على املسألة  - ح
وله أن خيالع عن األنثى ، ق عليه بعوض وبدونهطلّلويل الفرد من متالزمة داون أن ي

فإن ، كل هذا بشرط انتفاء اإلمهال والتغرير بالزواج يف بادئ األمر، من املتالزمة
  3.والعلم هللا، هذا أوفق ملقاصد الشرع، حصل شيء من هذا حتمل الويل تبعاته

   

                                                             
  ).557( ،الروض املربع :البهويت ).133ـ9/132(، احلاوي: املاوردي 1

 يا رسول اهللا، سيدي(: فَقَالَرجلٌ  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -أَتى النبِي  «: رضي اهللا عنهما عباسٍ ابنقال  2
يا : "فَقَالَ ،الْمنبر – اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى  -رسولُ اللَّه  فَصعد: قَالَ ،)زوجنِي أَمته، وهو يرِيد أَنْ يفَرق بينِي وبينها

  .انظر خترجيه يف الصفحة السابقة. »احلديث...أَيها الناس، ما بالُ أَحدكُم يزوج عبده أَمته، ثُم يرِيد أَنْ يفَرق بينهما
  29، 19، 9، 6، 5: تنظر القواعد رقم 3
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 .إيالء فئة متالزمة داون .3
  

واختلف من أجاز طالق ، ال يصح اإليالء إال ممن صح منه الطالق :تصور املسألة  -  أ
 1.وال أثر خلالفهم يف مسألتنا كما مر، املميز يف إيالئه؛ وذلك ملا يتضمنه من ميني

  

 2.ال يصح إيالء أفراد متالزمة داون :على املسألة التخريج  - ب

 
 .ظهار فئة متالزمة داون .4

  

أمجع أهل العلم على اشتراط التكليف يف االعتداد بالظهار الصادر؛ : تصور املسألة  -  أ
 3.إذ الطفل واملعتوه ليسا من أهل التكفري

  

 4.الظهار الصادر عن أفراد الفئة لغو  :التخريج على املسألة  - ب
   

                                                             
. )4/66(، البحر الرائق: ابن جنيم. )3/423( ،رد احملتار :ابن عابدين .)7/29( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 1

). 4/299(، املختصر الفقهي: ابن عرفة ).4/494( ،مواهب اجلليل :احلطاب).4/484( ،التوضيح :خليل
: ابن مفلح ).7/549(، املغين: ابن قدامة). 17/288(، تكملة اموع: املطيعي). 5/22(، األم: الشافعي
، اإلقناع: ابن القطان: وانظر حكاية اإلمجاع ).372ـ5/371( ،كشاف القناع :البهويت). 9/184(، الفروع

)2/62.(  
، ألما ال يطالبان وال وليهما ؛ال إيالء على الصغرية وانونة :فائدة. 29، 26، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2

 ،)10/380( ،احلاوي :املاوردي ).4/321( ،املرجع السابق :ابن عرفة :ينظر. ويتخرج عيه حكم إناث الفئة
  ).7/557( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).9/134(
ابن  ).4/104( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).5/531( ،البناية: العيين). 6/233( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 3

 ،التبصرة :اللخمي ).10/755( ،اجلامع :ابن يونس ).2/309( ،املدونة :مالك ).3/466( ،رد احملتار :عابدين
 ).10/258( ،حبر املذهب :الروياين ).5/22( ،األم :الشافعي). 4/513( ،التوضيح :خليل ).5/2296(

وينظر ). 5/372( ،الكشاف :البهويت). 9/413( ،الفروع :ابن مفلح ).8/177( ،حتفة احملتاج :اهليتمي
 ).5/531( ،املرجع السابق: العيين). 2/62( ،اإلقناع :ابن القطان :اإلمجاع

  33، 29، 11، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 4
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 .فئة متالزمة داونلعان  .5
  

وال أثر ، أمجع أهل العلم على اشتراط التكليف يف قبول اللعان: تصور املسألة  -  أ
أميني هي أم شهادة؟ فكالمها ال يعتد به من قاصر ، الختالفهم يف ماهية اللعان

 1.وسيأيت حبث القذف يف مطلب احلدود، العقل
  

وال يقبل إن صدر ، املتالزمةه طلب اللعان ألفراد وجي ال: التخريج على املسألة  - ب
  2.منهم

 
 .بعيب اإلصابة مبتالزمة داون 3الفسخ .6

  

 :اتفق الفقهاء على :تصور املسألة  - أ

 حرمة ستر العيوب عن الطرف اآلخر. 
 ووجد ما يدل على رضاه مل يفسخ مطلقا، إذا علم أي طرف بالعيب قبل العقد.  

                                                             
 ،البحر الرائق :ابن جنيم ).5/567(، )5/562( ،البناية: العيين). 7/42( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 1
 ،اجلامع :ابن يونس ).2/355( ،املدونة :مالك ).3/486( ،رد احملتار :ابن عابدين ).126ـ4/123(
، )9/134( ،احلاوي :املاوردي ).5/304( ،األم :الشافعي). 4/568( ،التوضيح :خليل). 10/915(
 ،الكشاف :البهويت ).8/51(، املغين: ابن قدامة .)8/226(، )8/202( ،حتفة احملتاج :اهليتمي .)11/34(
  ). 2/62( ،اإلقناع :ابن القطان :وينظر اإلمجاع). 396ـ5/394(
  30، 29، 11، 6، 5: ظر القواعد رقمتن 2
  :يفارق الفسخ الطالق يف ثالثة أمور 3
 الفسخ ال ينقص عدد الطالق. 
 خبالف الطالق فينصف املهر، الفسخ قبل الدخول ال شيء للمرأة فيه. 
  عثمان بن حممد  :ينظر. خبالف الطالق فاملهر املسمى، املثلالفسخ بعد الوطء لتبني العيب يوجب مهر

ووافق  ).3/383( ،)1997ـ1418(1ط، دار الفكر، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني: البكري
، البحر الرائق: ابن جنيم: ينظر. وأما احلنفية واملالكية فجعلوا العيوب تفسخ العقد بطالق، الشافعية احلنابلة

 ).5/312(، )5/263(، مواهب اجلليل: احلطاب). 4/239(، التوضيح: خليل). 3/143( ،)3/130(
: ابن قدامة). 1516ـ4/1514(، مسائل الكوسج ).361ـ3/358(، املختصر الفقهي :ابن عرفة

 ).7/200(، املغين
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  1.العقدال فسخ ملطلق العيوب؛ إذ األصل احلفاظ على حرمة هذا 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  اجلَّ( ال فسخ إال للزوجة إن وجدت يف زوجها عيبا جنسيا2ب ،الع3ةن ،4،صاءاخل 

 لتهآ كانت من ال، ركالزِ جدا صغريا ذكره كان من بابوب لحقوي" ،)اخلنوثة
بشرط  5،"بالتفريق املطالبة يف هلا حق ال فإا، الفرج داخل إدخاهلا ميكن ال قصرية

وهذا مذهب احلنفية ، والفرقة تكون بطالق، أن ال يدخل ا ولو مرة واحدة
 6.وأحلق مجع من متأخري احلنفية اجلنون، وقول أهل الرأي

 7ذاماللزوجني احلق يف الفسخ إن وجد يف صاحبه جنونا أو ج أو ب1صار أو عةن ،
عةن ،ْ2ناوله إن وجد بزوجه قر ْجمبوبا أو خمصيا أو وهلا إن وجدته ، 3قاأو رت

                                                             
 ،املختصر: ابن عرفة). 3/73(، بداية اتهد: ابن رشد). 327ـ2/325(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 1
  ).7/187( ،املغين :ابن قدامة .)7/346(، حتفة احملتاج: اهليتمي). 9/343(، احلاوي: املاوردي. )3/349(
وهو مقطوع أحدمها ، واستعمله الفقهاء مبعناه األعم، صياهستؤصل ذكره وخوابوب اخلصي الذي اُ، لغة القطع 2

، ج ب ب: مادة، تاج العروس: الزبيدي :ينظر .وخصوه كثريا مبقطوع الذكر أو بعضه ،أوكالمها
اهلداية الكافية  :الرصاعحممد بن قاسم  ).1/96( ،ج ب ب :مادة، الصحاح :اجلوهري ).118ـ2/117(

، )1350(1ط، )بريوت(املكتبة العلمية، )شرح حدود ابن عرفة( الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية
)168.(  
3 العن، ني من ال يشتهي النساءنأو ال يقدر على إتيا ،واملرأة عح ص ر :مادة: تاج العروس :ينظر. ينةن ،
 ).169( ،املرجع السابق: الرصاع .)11/32(
 ،الصحاح: اجلوهري: ينظر. صيتاهزعت وسلت خوعند الفقهاء من كانت له آلة قائمة ون، لغة من مسمى اجلب 4

  ).168( ،املرجع السابق: الرصاع). 2/188(، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس ).6/2328(، يخص: مادة
  ).4/133(، البحر الرائق: ابن جنيم: ينظر 5

 ).5/117(، البناية: العيين). 26ـ3/25(، تبيني احلقائق: الزيلعي ).2/325(، بدائع الصنائع: الكاساين: ينظر 6
، النخعي والثوري واألوزاعيهو قول و ).3/93(، رد احملتار: ابن عابدين ).3/143(، السابقاملرجع : ابن جنيم

  .ونسب البن مسعود رضي اهللا عنه
مرض  أيضاً باسم ويعرف ،علة ردية تنتشر يف البدن كله تنتهي إىل تآكل األعضاء وسقوطها: اجلذام 7

، ج ذ م: مادة، تاج العروس: ينظر .رية اجلذاميةالفط البكترييا تنجم عن عدوى مزمنة هوو (HD) هانسن
: تاريخ االطالع جذام /https://ar.wikipedia.org/wiki:الرابط، موقع ويكيبيديا، )31/381(
)12/11/2017(  
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معتركل عيب  عندهم وتوسع املالكية منهم ليشمل، وهذا مذهب اجلمهور 4،اض
 7رخوالب، 6رصواحلَ 5طذْفاعتربوا الع، لذة الوطء وإن مل مينعها نقصيف الفرج ي

أما الشافعية فحصروا الفسخ يف العيب املانع من الوطء ، واالستحاضة 8واإلفضاء
، بوبا وبقي له ما يقدر على الوطء به سقط لزوجه حق الفرقةفمن كان جم،  فقط

احلنابلة هلمومثلهم  ،وهلم يف اخلصي واخلنثى قوالن، طذْوكذلك يف اإلفضاء والع 
 9.وهذا قول مجهور الصحابة والتابعني، وجهان يف ذلك

                                                                                                                                                                              
والربص بياض يظهر يف ظاهر ، وهو أن يكون يف الشيء ملعة ختالف سائر لونه، الباء والراء والصاد أصل واحد 1

  ).5/76( ،ب ر ص: مادة، معجم مقاييس اللغة. )17/486(، ب ر ص: مادة ،تاج العروس: ينظر. اجللد ويغور
 ،تاج العروس :ينظر. وقد يكون عظما، حلم ينبت يف الفرج يف مدخل الذكر كالغدة الغليظة: )القَرن(القرن 2

  ).5/76(،  ق ر ن: مادة، معجم مقاييس اللغة. )35/531(، ق ر ن: مادة
3 ق(قالرتيِّنة الرتق :)الرتعضلي أو غشائي مينع اجلماع، وامرأة رتقاء ب هو أن خيرج على فم فرج املرأة شيء زائد، 

تاج  :ينظر .وهو ضيق الفرج خلقة حبيث ال يدخل الذكر فيه ،ويطلق على الفتق، إذا مل يكن هلا فرق إال املبال
  ).729(، الكليات: الكفوي احلسيين ).25/332(، ر ت ق :مادة: العروس

 :ينظر .وذلك بعدم انتشار آلته ،وهو بصفة من ميكنه الوطء ،عدم القدرة على الوطء لعلة تعترضه: االعتراض 4
  ).18/415(، ع ر ض :مادة، تاج العروس

5 ذْالعذْط، من حيدث حال اجلماع: وطيأو هو من يرتل قبل اجلماع، واالسم الع ،ابن  :ينظر. يوطةذْواملرأة ع
  ).19/470(، ع ذ ط: مادة، تاج العروس). 3/366(، الفقهياملختصر  :عرفة

أو ، إما عن عفة، أو هو من ال يأيت النساء ،أو بذكر صغري كالزر ال ميكن به الوطء، صور من خلق بال ذكراحلَ 6
، ح ص ر :مادة: تاج العروس: ينظر .ةه من مسمى العنواجلمهور على عد، وهذا العيب ذكره بعض املالكية، عنة

 ).169(، اهلداية الكافية :الرصاع .)11/32(
7 البالكفوي. )10/133(، ب خ ر :مادة، تاج العروس: ينظر .الرائحة الكريهة يف فرج األنثى): الننت(رخ: 

  ).247(، الكليات
  ).154(،  املرجع السابق :الكفوي :ينظر .وهو الفتق عند مجع من الفقهاء، احتاد سبيلي املرأة :اإلفضاء 8
، القبس: ابن العريب). 1824ـ4/1822(، التبصرة: اللخمي). 145ـ2/142(، املدونة: مالك :ينظر 9
حاشية ). 366ـ3/352(، املختصر: ابن عرفة ).117ـ4/107(، التوضيح: خليل). 697ـ1/696(

، احلاوي :املاوردي ).91ـ5/90(، األم: الشافعي ).284ـ2/277(، الدسوقي على الشرح الكبري
). 348ـ7/345(، حتفة احملتاج :اهليتمي ).158ـ12/157(، اية املطلب: اجلويين ).342ـ9/106(

، شرح خمتصر اخلرقي: الزركشي ).186ـ3/184( ،املغين :ابن قدامة). 1/246(، مسائل حرب الكرماين
  ).249ـ5/241(
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 من وقوع السكن  للزوجني احلق يف الفسخ بكل عيب منفر خمالف ملقصود النكاح
 2،وبعض السلف 1،لإلمام مالك رمحه اهللاينسب هذا القول  ،واملودة والرمحة

 3.وانتصر له ابن القيم
 4.وهو قول الظاهرية ،فسخ بالعيب مطلقاعقد النكاح الصحيح ال ي 

  

 :األدلة  - ت
 قال احلنفية: 

 إلزام ويف بالعقد، للمرأة الزوج على ستحقم واحدة مرة الوطء " :الكاساينقال  -
 ا ضرر وهذا عليها، بالعقد املستحق تفويت الوصول عن العجز تقرر عند العقد
 من احلظ حمرومة كوا مع عليها النكاح استيفاء أن ومعلوم... حقها يف وظلم
... باإلحسان التسريح عليه فتعني شيء، يف باملعروف اإلمساك من ليس الزوج
 يتحقق الوطء ألن ؛..) .الربص، اجلنون(العيوب  ذه يفت احلق الوطء مل وهذا

 العيوب هذه كانت إذا ما خبالف... اخليار يثبت فال العيوب، هذه مع الزوج من
 نفسه عن الضرر دفع ميكنه لكن، ا يتضرر كان وإن الزوج ألن املرأة؛ جانب يف

 فتعني، الطالق متلك ال ألا ذلك؛ ميكنها ال واملرأة، بيده الطالق فإن بالطالق،
 5".الضرر لدفع طريقا الفسخ

   

                                                             
 ).1905ـ4/1891( ،التبصرة :اللخمي :ينظر 1
 .ثوركشريح والزهري ومعمر وأيب  2
: ابن حزم ).421ـ5/419(، االستذكار: ابن عبد الرب .)10685ـ  10681(، مصنف عبد الرزاق :ينظر 3

  ).167ـ5/166(، زاد املعاد: ابن القيم .)9/283(، احمللى: حزم
  ).9/279(، احمللى: ابن حزم :ينظر 4
  ).4/137( ،)4/133( ،البحر الرائق: ابن جنيم :وينظر ).2/327(، )323ـ2/322(، بدائع الصنائع 5
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 واستدل اجلمهور: 
 أَيما رجلٍ تزوج امرأَةً وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو « :بأثر عمر رضي اهللا عنه قال -

صرب، دا صا فَلَههسوفَمزل كذلالً، وا كَامااقُههيللَى وع ما غُروال خمالف  1.»جِه
 2.له من الصحابة رضي اهللا عنهم

فوجب أن  ،أو يف كمالهيف االستمتاع املقصود،  ةؤثرمعيوب ال هذهإن  :وقالوا -
، كالبيوع املعاوضات عقود جمرى جيري النكاح عقدكما أن ، يثبت معها اخليار

 3.ت ملقصوده األصليوفَم عيب بكل فسخي أن فيجب
  والرأيواستدل املوسعون باألثر: 

 ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ بعثَ رجلًا علَى بعضِ السعاية«: فقد ورد، أما من األثر -
هلْ أَعلَمتها ": فَتزوج امرأَةً وكَانَ عقيما، فَلَما قَدم علَى عمر ذَكَر لَه ذَلك، فَقَالَ

يمقع كقَالَ)لَا(: قَالَ ،"؟أَن ، :"قطَلا ،فَانهريخ ا ثُمهملووجه االستدالل 4 .»فَأَع
 .ظاهر

 به حيصل وال، منه خراآل الزوج نفري عيب كل أن ": فالقياس، أما من الرأي -
، وعقد النكاح أوىل من البيع 5،"اخليار  يوجب واملودة الرمحة من النكاح مقصود

                                                             
وعبد الرزاق يف ). 2/526( ،)9( :األثر ،باب ما جاء يف الصداق واحلباء، كتاب النكاح ،رواه مالك يف املوطأ 1

كتاب ، وابن أيب شيبة يف املصنف. )6/243(، )10679(: األثر ،باب ما رد من النكاح ،كتاب النكاح، املصنف
والبيهقي يف  ).3/486(، )16295( : األثر، باب املرأة يتزوجها الرجل وا برص أو جذام فيدخل ا ،النكاح

، واألثر منقطع، )7/349(، )14224(  :األثر، باب ما يرد به النكاح من العيوب، كتاب النكاح، السنن الكربى
  .ابن املسيب مل يسمع من عمر

  ).9/160(، اجلامع :ابن يونس :ينظر 2
  ).340ـ9/338(، احلاوي :املاوردي ).9/160( ،املرجع نفسه :ينظر 3
وعبد ). 2/81( ،)2021( :األثر، باب ما جاء يف العنني، كتاب الطالق ،رواه سعيد بن منصور يف السنن 4

بأسانيد صحيحة إىل ابن ) 6/162( ،)10347( :األثر، باب الرجل العقيم، كتاب النكاح ،الرزاق يف املصنف
ه إىل بإسناد) 9/207( احمللىورواه ابن حزم يف  ،وكان رمحه اهللا متحريا يف الرجال، وهو مل يدرك عمرا، سريين

  ). األثر...(أن عمراابن سريين عن أنس بن مالك 
  ).5/166(، زاد املعاد :ابن القيم 5
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وقطع أحد األطراف وحنو ذلك موجبا  والصمم والبكمعمى الوكيف ال يكون 
 1؟ظم املُنفِّراتعأ منوهو  ،للفسخ

 قال الظاهريةو: 
- 2.وال دليل، فسخ إال بدليلاألصل أن العقد إذا مت صحيحا مل ي 
النبِي رأَةُ رِفاعةَ القُرظي جاَءت ام«: عائشة رضي اهللا عنها قالت ديثحبواستدلوا  -

 هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسن(: ، فَقَالَتوع ةَ فَطَلَّقَنِيكُنترِفَاع د، ي، فَتطَالَق تفَأَب تجوز
جِعي أَترِيدين أَنْ تر": ، فَقَالَ)إِنما معه مثْلُ هدبة الثَّوبِ ،ن الزبِريِعبد الرحمنِ ب

 أن االستدالل ووجه 3.»حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك ،الَ ؟إِلَى رِفَاعةَ
 مل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا ورسول زوجها، على العنة ادعت املرأة تلك
 .اخليار هلا يثبت

  

 :حمصل املسألة  - ث
 عقد الزواج ميثاق غليظ ،وعمدة أدلة القائلني ، نقض إال بدليلاألصل أن ال ي

   4.أثر عمر رضي اهللا عنهبالفسخ 

   

                                                             
  ).5/166( ،زاد املعاد :ينظر 1
  ).9/280( ،احمللى: ابن حزم ).5/74(، اإلشراف: ابن املنذر :ينظر 2
 ).3/168(، )2639( :احلديث رقم، باب شهادة املختيب، كتاب الشهادات ،أخرجه البخاري يف الصحيح 3
، )1433: (احلديث ،باب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح ،النكاح كتاب، الصحيح مسلم يفو
، غريه زوجا تنكح حىت زوجها إليها يرجع ال املبتوتة باب ،كتاب الطالق ،وأبو داود يف السنن ).2/1055(

 ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن النكاح أبواب، اجلامع يف والترمذي). 3/616(، )2309: (حديث
 والنسائي). 2/417(، )1118: (حديث، ا يدخل أن قبل فيطلقها اخر فيتزوجها ثالثا امرأته يطلق فيمن جاء
 ماجه وابن). 6/93(، )3283: (حديث، ملطلقها ثالثا املطلقة به حتل الذي النكاح، النكاح كتاب، الصغرى يف
، األول إىل أترجع ا يدخل أن قبل فيطلقها فتتزوج ثالثا امرأته يطلق الرجل باب، النكاح أبواب، السنن يف

  ).3/115( ،)1932( :حديث
،  أيب شيبة مصنف ابن ).10684ـ 10677(، مصنف عبد الرزاق: ينظر، وغريه من اآلثار 4
  ).826ـ820(، )وما بعده2009(، سنن سعيد بن منصور) . 16507ـ16489( ،)16300ـ16298(
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1.حتج به عند أهل العلم اتفاقاوهو وإن كان منقطعا فمما ي  

 ت عن قصر ، فهي مل تذكر أي عيب ،أما حديث امرأة رفاعة فال حجة فيهإمنا كَن
 .عتد مبثل هذاوال أحد ي، قضيب زوجها

 مانعة من فجميعها عيوب  ،وبني اجلب والعنة، ال فرق بني اجلنون واجلذام والربص
، نفرة وجبت فإاوهي وإن مل متنع الوطء ، استيفاء منفعة املعقود عليه يف النكاح

 2.والنسل النفس إىل التعدي منها وخياف
 بل غاية ما فيه ختيري املرأة وتطييب ، أثر عمر يف الرجل العقيم ليس بصريح يف الفسخ

له أنه أمر ب 3،سوى احلسن البصري له قائلعلم والقول بالفسخ للعقم ال ي، خاطرها
 4.احتمايل تلكم األيام

  غري أنه يشكل ، أن قول املوسعني أقرب ملوافقة مقاصد الشريعة ـواهللا أعلم  ـيظهر
  :عليه شيئان

والتزام مثل  ،لزموا به من إحلاق عيب الفسق والغباء والسفه وحنوها مبا ذكروهما أُ -
 .  ك يف فساد هذا املآلشوال ي، هذا يؤدي إىل إبطال عقود الناس مجلة وتفصيال

                                                             
 أهل  إلمجاع املخالف البارد اهلذيان باب من عمر من يسمع مل املسيب ابن بأن هذا ورد"  :ابن القيمقال  1

 ومجهورهم اإلسالم وأئمة". يقبل فمن عمر عن املسيب بن سعيد يقبل مل إذا: "أمحد اإلمام قال قاطبة، احلديث
 عنه، اهللا رضي عمر عن بروايته فكيف، "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: "املسيب بن سعيد بقول حيتجون

 من وال عصره أهل من قط أحد يطعن ومل ا، فيفيت عمر قضايا عن يسأله سعيد إىل يرسل عمر بن اهللا عبد وكان
  ).5/167(، زاد املعاد ".بغريهم عربة وال، عمر عن املسيب بن سعيد رواية يف معترب قول اإلسالم يف له ممن بعدهم

  ).7/184(، املغين :ابن قدامة :ينظر 2
3   عاليا عاملا جامعا احلسن كان " :ابن سعدقال ، ، أبو سعيد، إمام أهل البصرةاحلسن بن أيب احلسن البصري 

ولد احلسن لسنتني  : "أبو إسحاققال  ،"وسيما  مجيال فصيحا، العلم كبري، ناسكا عابدا مأمونا ثقة، فقيها رفيعا
: ابن سعد: ينظر". وهو ابن مثانني سنة ،ومات بالبصرة سنة عشر ومائة ،بقيتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه

  ).51ـ2/48(، شذرات الذهب: ابن العماد). 87(، طبقات الفقهاء: الشريازي). 132ـ7/114(، الطبقات
ومل أعثر على ) 5/75(، اإلشرافونسبه للحسن ابن املنذر يف ). 187ـ7/186(، املغين :ابن قدامة :ينظر 4

  .إسناده
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، وردوميكن اجلواب عن هذا بوجود فارق بني العمى والطرش وقطع األطراف وبني ما أُ
  .واهللا أعلم ،خبالف األخرى، املعامل منضبطةيف اجلسم ظاهرة وهو أن األوىل 

 

ابن قال  1،قني من عدم وجود سلف للموسعني يف ذا البابما ذكره مجع من احملق -
فاإلمجاع  ،فالقياس أن له الرد إن كان فيه اختالف، وإن كان إمجاع" 2:املنذر

 4.حتتاج مزيدا من النظر ةواملسأل 3،"أوىل من النظر
 5:العيوب املوجبة للفسخ عند األئمة األربعة جتتمع فيما يلي علل واحملصل أن 

 .الطرف اآلخر يفأو ما تعافه النفس املعتدلة ، النفرة الشديدة يف النفوس -
 ).املرض املعدي(كل ما يتعدى للنفس والنسل  -
  .الضرر الواقع واملتوقع من الطرف اآلخر -
 .لذته معه أو يفقد ،العيب الذي يتعذر معه الوطء -

   

                                                             
بداية : ابن رشد). 327ـ2/325(، بدائع الصنائع: الكاساين: وينظر). 7/187( ،املغينصرح ذا صاحب 1 

فشريح يقيد ، آنفا فيه نظر بني التوسعة ملن ذكرونسبة ). 3/349( ،املختصر الفقهي: ابن عرفة). 3/73(، اتهد
 ،)5/75( ،وكذلك أبو ثور كما نقل عنه ابن املنذر، وهو عني ما تقوله املالكية ،حق الفسخ بسبق اشتراط السالمة

إذا كان شيء يشبه " :وقال معمر). 5/421(، البن عبد الرب االستذكار ،"من كل داء عضال: "وأما الزهري فقال
وليس يف قوهلما أي خمالفة للجمهور  ).6/244( ،)10681: (األثر ،مصنف عبد الرزاق ،"فهو مثلهاء هذه األدو

  .واهللا أعلم، أو أنقصه وكل ما منع اجلماع يف إحلاقهم بعض العيوب بالواردة يف اآلثار جبامع النفرة الشديدة السارية
 مل كتبا صنف، مكة نزيل التصانيف، صاحب: " الذهيب قال، النيسابوري بكر أبو املنذر، بن إبراهيم بنحممد  2

 اختالف يف اإلشراف( وكتاب جليل، كتاب وهو) الفقه يف املبسوط( كتاب له وغريه، الفقه يف مثلها يصنف
 يقلد ال جمتهدا وكان واالختالف، احلديث معرفة من اية على وكان، )اإلمجاع( وكتاب مشهور، وهو) العلماء

، تاريخ اإلسالم: الذهيب). 108(، طبقات الفقهاء: الشريازي :تنظر ترمجته). هـ 319 - 242 ( ،"اأحد
  ).1/98(، طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة). 7/344(
  ).5/74( ،اإلشراف 3
، السابقاملرجع  :ابن قدامة). 9/136(، احلاوي: املاوردي). 3/74(، السابق املرجع :ابن رشد: ينظر 4
)7/185.(  
، اجلامع :ابن يونس ).3/143(، البحر الرائق: ابن جنيم ).2/327(، املرجع السابق: الكاساين :ينظر 5
 :ابن قدامة ).2/279(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ).697ـ1/696(، القبس: ابن العريب ).9/160(

  ).5/166(، املرجع السابق :ابن القيم .)187ـ7/184(، املرجع السابق
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 :سبب اخلالف  - ج

: خرواآل حجة، الصاحب قول هل: أحدمها، شيئان اختالفهم وسبب " :ابن رشدقال 
  :وميكن أن نضيف ما يلي 1".البيع  على ذلك يف النكاح قياس
 فهمهايف و ،اختالفهم يف تصحيح اآلثار الواردة. 
  واستمساك طائفة بأصل ، القياس يف عيوب النكاحإعمال اختالفهم يف إمكانية

 .ولزوم حتقيق مقاصده واألخرى بأصل رضا طرفيه، حرمة العقد
  تقرر املهر بالدخول يف عدم منح لو ،بعضهم لوجود القدرة على الطالقمراعاة

 .  حق الفسخ
  

 :التخريج على املسألة  - ح
غلب العلل املوجبة على أ تشتملجيدها املتأمل يف إعاقة أفراد متالزمة داون وخصائصها 

   .طرف السويمن الكالنفرة الشديدة  ،للفسخ
، فهي تسري يف النسل يف أغلب احلاالت ،للغري واملتالزمة وإن مل تكن حالة مرضية معدية

  2.كما أن أغلب البالغني من الذكور يعاين من العقم
، مقتضى ختريج املذاهب األربعةواحلاصل أن عيب اإلصابة باملتالزمة موجب للفسخ على 

وأوائل احلنفية القاصرين الفسخ على العيوب اجلنسية ، خال الظاهرية النافني للفسخ مطلقا
  3.ر دون املرأةللذك

   

                                                             
  ).3/74(، اتهدبداية  1
  ).61( :ينظر ص 2
من إحلاق الصرع والوسواس والعته  واحلنابلة ميكن دعم النتيجة املتوصل إليها مبا نص عليه السادة املالكية 3

حاشية الدسوقي على الشرح ). 3/349( ،املختصر الفقهي: ابن عرفة :ينظر. فاملتالزمة أوىل بالفسخ، باجلنون
  ).8/290(، الفروع: ابن مفلح ).2/279(، الكبري
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  .أحكام الوصاية :ثالثالفرع ال
  

 .الوالية على فئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 فكيف يصلح أن يكون وليا ، اتفق العلماء على عدم صالحية غري املكلفني للوالية

1.ى عليهولّمن يلزم أن ي 
  

وال بد من ولوجهم ، ال يصلح أفراد متالزمة داون للوالية :التخريج على املسألة  - ب
 2.حتت كنفها على ترتيب الفقهاء املعروف

  
 .كفالة فئة متالزمة داون .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
 3.اتفق أهل العلم على اشتراط البلوغ والعقل يف الكافل 
 وأن ذلك ، واتفقوا على لزوم كفالة كل من ال يستقل بنفسه من قاصري العقول

 4.كفاية فرض

                                                             
ابن  ).3/54( ،رد احملتار :ابن عابدين ).5/100( ،البناية :العيين ).2/125( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 1

. )3/230( ،املختصر الفقهي: ابن عرفة ).3/564( ،التوضيح :خليل ).64ـ4/62( ،بداية اتهد :رشد
 ).1/195( ،مسائل حرب ).5/71( ،الوسيط :الغزايل ).9/118( ،احلاوي :املاوردي .)5/16(، األم: الشافعي

  ).8/215(، الفروع: ابن مفلح ).7/21( ،املغين :ابن قدامة
 ال من عباده من أن سبحانه علم وملا" : العز بن عبد السالمقال . 24، 19، 10، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2

 واألطفال اانني على اخلاصة الوالية شرع، عنها مفاسدها ودرء، إليها نفسه مصاحل جبلب القيام على يقدر
 إىل وأمواهلم األطفال أمور يف النظر فجعل، الشفقة مع عنه املفاسد ودرء، عليه املوىل مصاحل جبلب لألقوم واللقطاء

 وأقوم بذلك أعرف ألن احلضانات؛ يف الرجال على النساء قدم كما، النساء من بذلك أقوم ألم واألجداد؛ باءاآل
  ).121( ،ر املقاصداالفوائد يف اختص ".به 
ابن  ).11/502( ،احلاوي :املاوردي ).5/174( ،التوضيح :خليل ).4/179( ،البحر الرائق :ابن جنيم :ينظر 3

  ).5/412( ،زاد املعاد :ابن القيم ).8/248( ،املغين :قدامة
 ،أحكام القرآن :ابن العريب ).4/179( ،البحر الرائق :جنيمابن ). 2/127( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،الوسيط :الغزايل ).4/619( ،مواهب اجلليل :احلطاب). 3/87(، املوافقات: الشاطيب ).1/425(
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 1.والقيام على مؤنته ومجيع شأنه، مقتضى الكفالة حفظ املكفول 
  

 :التخريج على املسألة  - ب

 ال يصح أن يكفل الفرد من املتالزمة غريه. 

 ال بد من كفيل يكفل أفراد املتالزمة ،ستثىن من هذا احلكم إال األفراد وال ي
 2.البالغون املميزون املؤهلون لالستقالل املعيشي

  
 .على فئة متالزمة داون النفقة .3

  

 :تصور املسألة  -  أ
  نفقة املرء على أن على العلم، أهل من عنه حنفظ من كل أمجع" : ابن املنذرقال 

 3".هلم  مال ال الذين األطفال أوالده
  واتفق أهل العلم على وجوب اإلنفاق على أهل الزمانة من األوالد وإن بلغوا

 4.خال بعض املالكية، احللم

   

                                                                                                                                                                              
الروض  :البهويت ).6/31( ،شرح اخلرقي :الزركشي ).18/324( ،تكملة اموع :املطيعي ).241ـ6/240(

  ).111(، مراتب اإلمجاع: ابن حزم ).628( ،املربع
  ).8/353( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).4/619( ،مواهب اجلليل :احلطاب: ينظر 1
  24، 19: تنظر القواعد رقم 2
  ).8/212( ،املغين :ابن قدامة :وينظر كذلك ).5/167( ،اإلشراف 3
 ،النهر الفائق :ابن جنيمسراج الدين  ).5/704( ،العناية :العيين ).223ـ5/222( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 4
  ،ضوء الشموع :حممد األمري ).4/614( ،)4/553( ،املرجع السابق :احلطاب ).2/263( ،املدونة ).2/518(
 ،املرجع السابق :ابن قدامة). 8/347( ،املرجع السابق :اهليتمي ).4/127( ،األم :الشافعي ).1/622(
إن : "وقال ابن القاسم). 5/481(، كشاف القناع: البهويت). 313ـ9/312(، الفروع: ابن مفلح ).8/215(

، اجلامع: ابن يونس: ينظر. وأسقطها ابن وهب بالبلوغ مطلقا، "طرء عليه اجلنون بعد البلوغ مل تعد النفقة
  ).2581ـ6/2580(، التبصرة: اللخمي). 527ـ9/526(
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  أو قدرة على الكسب من ، على سقوط النفقة على كل من له مالواتفقوا
 1.سقطها على الفقري القادر على االكتسابوخالف أمحد يف رواية فلم ي، األوالد

  

 :األدلة  - ب
 سواء أكان موسرا ، والولد املوسر مستغن عنها، علة اإلنفاق املواساة: قال اجلمهور

 2.حقيقة بامتالك املال أم قادرا على كسبه
 3.ال املواساة، جعل من أسقط النفقة بالبلوغ مطلقا علتها الصبا 
  هلند رضي اهللا عنها صلى اهللا عليه وسلماستدل بعض احلنابلة بقوله :»ي مذا خ

؛ إذ هو مفرد "ولدك"ووجه الداللة عموم لفظ  4.»روفيكْفيك وولَدك بِاملَع
 5.بالغهم وصحيحهم، مضاف يعم سائر الولد

  

 :املسألة حمصل  - ت
 وجتب للويل على ابنه ، فهي تسقط قبل البلوغ لغىن الصيب، ق للصبا بالنفقةعلُّال ت

 6.فمدارها يف سائر صورها على املواساة، لعجزه
 مث ، فيحتمل صغر أبنائها أو عجزهم، حديث هند قضية عني فالكاف راجعة إليها

 .الكسب من الغىنوالقدرة على ، إن اجلميع متفقون على ختصيص الولد الغين

                                                             
 ،املختصر :ابن عرفة). 5/157(، مواهب اجلليل: خليل ).223ـ5/222( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 1
  ).8/215( ،املغين :ابن قدامة). 8/347( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).11/484(، احلاوي: املاوردي ).4/115(
املصدر : املاوردي ).2581ـ6/2580(، التبصرة: اللخمي). 2/112( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 2

  ).8/215( ،السابقاملرجع  :ابن قدامة ).11/484(، السابق
  ).2581ـ6/2580(، املرجع السابق: اللخمي: ينظر 3

 ما علمه بغري تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق مل إذا باب ،كتاب النفقات ،أخرجه البخاري من حديث عائشة 4
: حديث، هند قضية باب، األقضية كتاب، ومسلم). 7/65(، )5364: (حديث، باملعروف وولدها يكفيها

، )3532: (حديث، يده حتت من حقه يأخذ الرجل يف باب، البيوع كتاب، داود وأبو). 3/1338(، )1714(
). 8/246(، )5420: (حديث، عرفه إذا الغائب على احلاكم قضاء، القضاة اداب كتاب، والنسائي). 5/392(

 ).3/393( ،)2293( :حديث، زوجها مال من للمرأة ما باب، التجارات أبواب، ماجه وابن
  ).8/215( ،املرجع السابق :ابن قدامة: ينظر 5
  ).2581ـ6/2580(، املرجع السابق: اللخمي :ينظر 6
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أهي املواساة أم ، إىل اخلالف يف علة النفقة ـواهللا أعلم  ـيرجع  :سبب اخلالف  - ث
 أم هي مركبة منهما؟ ، الصغر

القدرة على االكتساب نوع غىن وكذا اخلالف يف عد. 
 

 :التخريج على املسألة  - ج
، ومن استطاع من مميزيهم الكسب على فئة متالزمة داون إال املوسرجتب النفقة 

  1.فإن تعطل كسبه عادت النفقة، بشرط أن يليق به من غري إجحاف
  
  .اجلامع :رابعالفرع ال

   

 .أحكام النظر والعورة عند أفراد املتالزمة .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 نون أو املعتوه إياه من رؤية عورات النساءاتفق أهل العلم على وجوب منع ويل ا 

زوا بني العورات وعرفوا ومي إذا كانت له شهوة كاألصحاء، ليهنأو الدخول ع
 .أو كانوا ممن حيكي أحواهلن للرجال، أمور النساء

  كرتعمن حاهلم كاليت ذُ بالسترواتفقوا على أمر املرأة. 
 نونة واملعتوهة البالغتان أو املقاربتان له تبالسترؤمر ا ،ا ويمنع النظر إىل عور

 2.واالختالء ا
  

                                                             
  ).383( :وتنظر ص، 21، 14 ،10 ،8: تنظر القواعد رقم 1
 ،النهر الفائق :سراج الدين ).265( ،األشباه والنظائر :ابن جنيم ).5/123( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 2
 ،املقدمات املمهدات ).4/288( ،البيان والتحصيل :ابن رشد ).22/274( ،التمهيد :ابن عبد الرب ).1/183(
 ،احلاوي :املاوردي ).13/316( ،الذخرية :القرايف ).4/179( ،احملرر :ابن عطية ).3/461(
 ،)7/192( ،حتفة احملتاج :اهليتمي ).12/36( ،اية املطلب :اجلويين  ).7/198( ،)175ـ2/170(
 ،مصنف ابن أيب شيبة ).5/14( ،كشاف القناع :البهويت ).104ـ7/100( ،املغين :ابن قدامة ).7/198(
  ).10/62(، احمللى: ابن حزم ).وما بعدها17/266( ،جامع البيان :الطربي ).وما بعدها4/3(
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أحكام فئة متالزمة داون املتعلقة ": قد مر يف القواعد أن :التخريج على املسألة  - ب
؛ وذلك ملماثلة "كأحكام البالغني) النظر، اللمس ، العورة، اخللوة( باألمور اجلنسية

وأحكام العورة هلا تعلق بالبنية اجلسدية ، أغلبهم األصحاء يف اخلصائص اجلنسية
أحكام فئة متالزمة داون املتعلقة بالبنية اجلسدية ": وقد تقدم كذلك أن، أيضا

وأما غري أويل اإلربة منهم فلهم حكم احملارم بالنسبة  ،"كأحكام البالغني
 .لألجنبيات

  1.لوغأو قاربت الب، إذا بلغت بالسترعلى ويل املصابة باملتالزمة أمرها 
  

 .فئة متالزمة داون عدة إناث .2

من  ـأي أنثى  ـوتعتد ، ومطلقا للوفاة، تعتد البالغة من فئة متالزمة داون للطالق    
 2.وطء البالغني من أفراد املتالزمة؛ إذ قد يولد هلم ولو نادرا

 

 .فئة متالزمة داونمن إحداد أرامل  .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
  على كل مكلفة تويف عنها زوجها إال أمجع أهل العلم على وجوب اإلحداد

 3.ال حداد على أحد: قال، احلسن البصري
 واختلفوا يف حداد غري املكلفة. 

  

                                                             
  ).61( :وتنظر ص، 22 ،17، 8، 7: تنظر القواعد رقم 1
 .)4/165(، )4/154(، )4/57( ،البحر الرائق :ابن جنيم .)6/54(، )6/40( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2

: قال رمحه اهللا، )2/49(، )2/40(، )2/25(، املدونة :مالك ).3/353(، )3/503( ،رد احملتار :عابدين ابن
، )4/533( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).5/2215( ،التبصرة :اللخمي ."تسأل النساء إن كان يولد ملثله"
 ،املطلب اية :اجلويين .)7/198( ،)11/283( ،احلاوي :املاوردي). 5/168(، األم: الشافعي ).4/540(
، شرح اخلرقي: الزركشي ).8/170( ،املغين :ابن قدامة. )6/127(، )6/115(، الوسيط: الغزايل. )15/170(
 ).61( :وتنظر ص .22، 20 ،17، 8 ،7: تنظر القواعد رقم و ).5/424( ،الكشاف :البهويت). 5/583(

  ).2/54( ،اإلقناع :ابن القطان ).5/368( ،اإلشراف :ابن املنذر :ينظر 3
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 1.جتنبذهب اجلمهور إىل وجوب أمر غري املكلفة باإلحداد بتجنيبها ما ي 
 2.وهو قول عند املالكية، وقال احلنفية ال حداد إال على املكلفة 

  

 :األدلة  - ت
 قال اجلمهور: 

 .واإلحداد منها، كل من لزمتها العدة لزمتها أحكامها -
رعاية حلرمته وصرفا للرجال ، وتعلق حبق الزوج، احلداد كالعدة فيه شائبة تعبد -

 3.ؤمر به غري املكلفةفناسب أن ت، عنها زمن عدا
 وقالوا، واستدل احلنفية حبديث رفع القلم: 

 وهو، للعبادات أهال ليست املكلفة وغري، للزوج فيه حق ال حمض تعبد اإلحداد  -
 4.شرعا ذلك عليها وليس، الزوجية نعمة فوت على للحزن إظهار

  

 :حمصل املسألة  - ث
فاحملظورات ، يظهر أن ما أبداه اجلمهور من تعليالت وحكم للحداد أقرب ملقاصد الشرع

  5.وهي تتوجه على غري املكلفني، يف احلداد تتعلق حبقوق العباد
  

                                                             
 الشرح الكبري ).4/456( ،املختصر الفقهي :ابن عرفة ).2/14( ،املدونة ).2/600( ،املوطأ :مالك :ينظر 1

حبر : الروياين. )15/246( ،املطلب اية :اجلويين ).11/283( ،احلاوي :املاوردي). 2/475( ،للدردير
 :ابن مفلح برهان الدين). 2/107(، احملرر: اد ابن تيمية ).8/154( ،املغين :ابن قدامة. )11/345(، املذهب
  ).7/103( ،املبدع

 .)4/163( ،البحر الرائق :ابن جنيم .)3/35(، تبيني احلقائق: الزيلعي. )6/60( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2
  ).4/456( ،املرجع السابق :ابن عرفة ).3/532( ،رد احملتار :عابدين ابن

 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).11/283( ،املصدر السابق :املاوردي). 10/581( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 3
)8/154(.  

  .)6/60( ،املرجع السابق :السرخسي :ينظر 4
 ،األشباه والنظائر :ابن جنيم ).2/399( ،أحكام القرآن :ابن العريب ).10/62(، احمللى: ابن حزم :ينظر 5
  ).3/144( ،موسوعة القواعد الفقهية :حممد بورنو ).263(
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ب جانب فمن غلّ، إىل تفسري حقيقة اإلحداد ـواهللا أعلم  ـيرجع  :اخلالف سبب  - ج
 1.ه مركبا من األمرين أثبتهومن عد، التعبد فيه أسقطه عن غري املكلفني

  

وعلى ويل غري املميزات ، ؤمر أفراد متالزمة داون باحلدادي :التخريج على املسألة  - ح
  2.منهن منعهن سائر احملظورات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).871ـ2/870( ،روضة املستبني :ابن بزيزة ).3/142( ،بداية اتهد :ابن رشد :ينظر 1
  22 ،20، 18 ،17: تنظر القواعد رقم 2
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  .املعامالت املالية :املطلب الثاين
  

¡  ¢    £  M  :فقال عن اإلنسان، وقد مساه املوىل عز وجل خريا املال عصب احلياة

  ¥  ¤L )رد) ٨: العادیاتواملال من أحسن الوسائل ، واالمسية أبلغ من الوصف ا
األفراد  وبسببه ترتبط، فبه حيصل سداد العيش وقوام األبدان، لتحقيق مصاحل الدارين

نتفعواجلماعات يف سلسلة دائرية بني نافع وم ،1.عط وآخذوبني م  
  

  .أهلية التصرف والذمة املالية :الفرع األول
  

 .أهلية التصرف عند فئة متالزمة داون .1
 

 :تصور املسألة  - أ
 2.العلماء على أن املكلف الراشد ذو أهلية تصرف كاملة أمجع 
  3.لغوواتفقوا على أن عقود غري املميزين 
  4خالف، بال النافعة التصرفات منه فتصح، العاقل الصيب وأما : "الكاساينقال 

 5". باإلمجاع احملضة الضارة التصرفات منه تصح وال
 6.املترددة بني النفع والضررو النافعة نفعا حمضا  واختلفوا يف عقود املميزين 

  

                                                             
 ،املقاصد :ابن عاشور ).119ـ118( ،املقاصدر االفوائد يف اختص :العز بن عبد السالم :ينظر 1
  ).178ـ175( ،علم املقاصد :اخلادمي ).389ـ2/381(
  ).93ـ91( :ينظر ص 2
وللمالكية قول  ،وقال احلنابلة يصح بيعه يف الشيء اليسري التافه). 2/904(، روضة املستبني: ابن بزيزة: ينظر 3

مسائل ). 5/8(، حاشية العدوي على اخلرشي: ينظر.  وهو قول مرجوح ،دون لزومهمن غري املميز  بتصحيح عقد
  ).4/186(، املغين: ابن قدامة). 6/2855(، الكوسج

  .عند أهل مذهبه وهم احلنفية: أي 4
: ينظر. وللشافعية واحلنابلة وجه يف رد قبول املميز للهبة والوصية إال بإذن الويل ).7/171( ،بدائع الصنائع 5

). 126ـ3/125(، )د ط(، )القاهرة(املطبعة امليمنية، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية: زكريا األنصاري
  ).4/8(، املبدع: ابن مفلح برهان الدين). 3/82(، حاشية البجريمي

  ).93( :تفصيل يف صينظر البيان وال 6
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 جعل احلنفية واملالكية واحلنابلة يف قول التكليف شرط لزوم ال انعقاد ،

، مث له اإلمضاء أو الرد، فصححوا عقود املميز ابتداء وإن مل يأذن فيها الويل
 مجيع يف الصيب مبرتلة والشراء البيع يعقل الذي واملعتوه : "السرخسيقال 
 توفري عقله اعتبار ويف التصرف، يعقل ولكنه كالصيب عليه موىل ألنه ذلك؛
 1".الصيب يف قررنا كما عليه املنفعة

 2. اشترط احلنابلة يف املشهور عندهم إذن الويل لصحة عقد املميز ابتداء 
 3.وهو رواية عند احلنابلة، ورد الشافعية عقود غري البالغني مطلقا 

  

 :األدلة  - ت
  :استدل اجلمهور بأدلة أمهها

 قوله تعاىل:  M¼  »  º  ¹   ¸   ¶    Â      Á  À  ¿  ¾  ½

Ã L )م؛بول تصرفهإيذان بق فأمره عز وجل بابتالئهم قبل البلوغ )٦: النساء 
 4.وصالحه رشده عرفلي التجارة؛ يف له باإلذن االمتحان هو االبتالء فإن

  
                                                             

، )5/135(، )4/176(، بدائع الصنائع: الكاساين). 24ـ25/20: (وينظر ).25/26( ،املبسوط 1
ابن ). 79ـ11/76(، البناية: العيين). 220ـ5/206(، )4/254(، تبني احلقائق: الزيلعي). 195ـ7/194(

املقدمات : ابن رشد). 15/448(، اجلامع: ابن يونس). 99ـ8/97(، )8/89(، )5/279(، البحر الرائق: جنيم
: خليل). 3/232(، الفروق: القرايف). 2/614( ،عقد اجلواهر الثمينة: ابن شاس). 346ـ2/344(، املمهدات
: النووي: ينظر. وهذا مذهب الثوري وإسحاق). 4/185(، املغين: ابن قدامة ).195ـ5/194(، التوضيح
  ).9/158(، اموع

، اإلنصاف: املرداوي). 1/347(، احملرر: اد ابن تيمية). 4/185(، املرجع السابق: ابن قدامة: ينظر 2
  ).305(، الروض: البهويت). 22ـ11/18(
ابن ). 3/12( ،الوسيط :الغزايل ).369ـ5/368( ،احلاوي :املاوردي ).3/240( ،األم :الشافعي :ينظر 3

وهو قول الزهري والنخعي وقتادة ). 1/347(، املرجع السابق: تيميةاد ابن ). 4/185(، املرجع السابق: قدامة
  ).9/158(، املرجع السابق: النووي ).310ـ8/309(، مصنف عبد الرزاق: ينظر. والشعيب وأيب ثور

، البناية: العيين ).195ـ7/194(، بدائع الصنائع: الكاساين). 2614ـ5/2612(، التجريد: القدوري: رينظ 4
موسوعة : الذبيان). 4/8(، الفروع: ابن مفلح ).15/448(، اجلامع: ابن يونس ).180ـ11/173(، البناية

  ).529ـ1/524(، املعامالت املالية املعاصرة
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 عبارة املميز صحيحة معتربة يف الشرع: وقالوا ،جر عليه دفعا للضرر وإمنا ح
  1.عتد بهقبل وياملصلحة يف عقده ناسب أن يفإذا بان وجه ، عنه

  :واستدل الشافعية بأدلة منها
 قوله تعاىل:  M  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

  µ  ´       ³  ²  ±L )فمنعت اآلية من دفع املال للسفيه إىل أن  )٥: النساء
M¸   ¶     º  ¹ :يدل عليه قوله تعاىل، البلوغ والرشد: يتحقق شرطان

Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )2). ٦: النساء 
 أن رفع القلم عنه يقتضي منع عقوده ملا ، ووجه الداللة منه 3،حديث رفع القلم

 4.تؤول إليه من التزامات
 حفظ والثاين، عقوده تويل أحدمها: حقني الصيب على الوالية يف وألن" :وقالوا 

 5".عقوده تويل إليه يرد أن جيز مل ماله حفظ إليه يرد أن للويل جيز مل فلما، ماله
  أن أجزت، التجارة يف له أذن إذا إقراره أجزت ولو: "الشافعيوقال اإلمام 

 جيرح أو، فأحده رجال فيقذف يأمره أو، فألزمه امرأته بطالق أبوه له يأذن
  6".منه فأقتص

وتصرفات احملجور ، عليهبأن املميز حمجور ، وعلل احلنابلة اشتراط إذن الويل ابتداء
  7.باطلة

  

                                                             
، املغين: ابن قدامة ).24ـ25/20( ،املبسوط :السرخسي ).2614ـ5/2612( ،التجريد :القدوري: ينظر 1
  ).186ـ4/185(
). 345ـ2/344( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد). 2614ـ5/2612(، املرجع السابق: القدوري: ينظر 2

  ).4/8(، الفروع: ابن مفلح ).369ـ5/368( ،احلاوي :املاوردي
  ).81( :ينظر ص 3
: الذبيان ).186ـ4/185(، املرجع السابق: ابن قدامة ).369ـ5/368( ،املصدر السابق :املاوردي: ينظر 4

  ).532ـ1/530(، املعامالت املالية املعاصرةموسوعة 
  ).5/369( ،املصدر السابق :املاوردي 5
  ).3/240( ،األم 6
  ).3/458(، كشاف القناع: البهويت: ينظر 7
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 :حمصل املسألة  - ث
فهو يقتضي رفع قلم املؤاخذة ، متسك األئمة الشافعية حبديث رفع القلم فيه نظر     

وكذلك فإن الدفع عند ، ال غري؛ فإن الصيب حمل لإللزام بال خالف كما مر سابقا
وال ، والكل ملتزمون ذا، ال جمرد اإلذن  عنهيلوال بارة عن زوال واليةعالبلوغ 

وهذا ما ال تقول به الشافعية ، سمى دفع املال ابتالء ما مل يكن حتت إشراف الويلي
  . بعد البلوغ

وإلزام اإلمام الشافعي اجلمهور بإمضاء الطالق وحنوه مع إذن الويل ال يلزمهم؛ إذ هي 
  .من قبيل الضرر احملض أو احملظور

ل اجلمهور أرجح؛ إذ املعامالت املالية مناطة بتحقق املصاحل ودرء واحملصل أن قو
وإذن الويل ابتداء أو إجازته انتهاء حمقق ملقصد الشرع يف احلجر؛ إذ هو حجر ، املفاسد

  1.صحح مىت بان وجه املصلحة منهفناسب أن ي، ملصلحة احملجور ال ملصلحة غريه
  

 :إىل أمرين ـواهللا أعلم  ـيرجع  :سبب اخلالف  - ج
 أو مراعاة املعاين والعلل، مدى اإلغراق يف األخذ بالظاهر. 
 2.وقطع مادة الضرر، مدى إعمال االحتياط يف األموال 

  

 :التخريج على املسألة  - ح
 صحح عقود املميزين من فئة متالزمة داون إن أذن فيها الويل ابتداء أو ت

 .احملضبشرط أن ال تكون من قبيل الضرر ، أمضاها انتهاء
 وإن أذن فيها الويل، عقود غري املميزين منهم يف حكم العدم. 
 ُوعليه عمل الناس من ، بل مطلقاإن اشتمل العقد على الشيء اليسري التافه ق

  3.وهو مقتضى التيسري الشرعي واألخذ باملصلحة احلاجية العامة، قدمي

                                                             
: ابن املنذر ).24ـ25/20( ،املبسوط :السرخسي ).2614ـ5/2612(، التجريد: القدوري :ينظر 1

، موسوعة املعامالت املالية املعاصرة: الذبيان). 202ـ7/199(، احمللى: ابن حزم). 6/130(، اإلشراف
  ).532ـ1/524(

  ).345ـ2/344( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد: ينظر 2
  ).93: (وانظر ص، 21، 11، 10، 9، 6، 5، 1 :تنظر القواعد رقم 3
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 .احلجر على فئة متالزمة داون .2
 

  

 :تصور املسألة  -  أ
  نون واملعتوه محاية ألمواهلمأمجع العلماءعلى لزوم احلجر على الصيب وا ،

 M  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤L  :ويدل عليه قوله تعاىل
M    P   O  N  M  L  K  J  I        H  G  :وقوله تعاىل )٥: النساء(

W  V  U  T  S  R   Q  L)1. )٢٨٢: البقرة 
  الصيب ال يزول إال بتوفر شرطنيواتفق أهل العلم على أن حجر: 

 .البلوغ -
 2.الرشد -

  
  
  
 

                                                             
 ،املبسوط :السرخسي). 2/213(، أحكام القرآن: اجلصاص). 1/302(، جامع البيان: الطربي :ينظر 1
ابن ). 5/195(، تبني احلقائق: الزيلعي، )7/169(، بدائع الصنائع: الكاساين). 157ـ24/156( ، )15/71(

، عقد اجلواهر الثمينة: ابن شاس). 6/143(، )5/668(، رد احملتار: ابن عابدين). 8/88(، البحر الرائق: جنيم
). 5/58( ،مواهب اجلليل :احلطاب). 6/226(، التوضيح: خليل). 8/228(، الذخرية: القرايف). 2/796(

). 345ـ4/343(، املغين: ابن قدامة ).4/37(، )3/317( ،الوسيط :الغزايل ).6/342( ،احلاوي :املاوردي
 :وينظر اإلمجاع). 389(، الروض: البهويت). 13/226(، اإلنصاف: املرداوي ).7/5(، الفروع: ابن مفلح

 ).63ـ4/62( ،بداية اتهد :ابن رشد). 58(، مراتب اإلمجاع :ابن حزم ).2/68( ،املستدرك :احلاكم
  ).11/75( ،البناية :العيين ).5/29( ،جامع أحكام القرآن :القرطيب

، املرجع السابق: خليل). 2/796(، املرجع السابق: ابن شاس ).25/21( ،املرجع السابق :السرخسي :ينظر 2
، املرجع السابق: ابن مفلح). 369ـ13/359( ،تكملة اموع ).3/220( ،األم :الشافعي ).227ـ6/226(
  ).13/351(، املرجع السابق: املرداوي ).7/7(
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 على حفظ املال واملعرفة القدرةواجلمهور على أنه ، واختلفوا يف حقيقة الرشد 
وهلم ، وزاد الشافعية وبعض املالكية واحلنابلة صالح الدين، وإعطائه أخذه بوجوه

 1.يف بعض التفاصيل خالف كثري
 وذلك بإعطائه جزءا يسريا من ، طريق االختبارعرف عن واتفقوا على أن الرشد ي

وليعلم أن ، فع عنه احلجر وتسلم مالهر 2فإن بان رشده، مث مراقبة تصرفاته، ماله
3.ر وزمانه وبيئتهكيفية االختبار أمر نسيب يتكيف على حسب املختب 

   

                                                             
 :الكاساين ).2924ـ6/2920( ،التجريد :القدوري). 359ـ2/356(، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 1

 ).20ـ14/18( ،البيان والتحصيل :رشدابن  ).4/292( ،)4/72( ،املدونة :مالك ).7/170( ،بدائع الصنائع
، الفروق. )8/237( ،)233ـ8/228( ،الذخرية :القرايف ).66ـ4/63( ،بداية اتهد :ابن رشد احلفيد

 .)354ـ6/352(، )350ـ6/348( ،احلاوي :املاوردي ).233ـ6/226( ،التوضيح :خليل  .)1/138(
: البهويت). 7/8(، الفروع: ابن مفلح). 344ـ4/343(، املغين: ابن قدامة. )39ـ4/38( ،الوسيط :الغزايل

  ).390(، الكشاف

ويقف على قيم  ...يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعرف الغنب اليسري والفاحشكأن "  2
: وينظر). 11/173(، البناية: العيين". األشياء على وجه لو سئل عن قيمة شيء يقرب يف تقوميه، وال جيازف

  ).4/254(، تبيني احلقائق: الزيلعي

، الناس فيختلط يتبذل ممن الرجال من كان فإن، املخترب حال بقدر خيتلف واالختبار " :الشافعيقال اإلمام  3
 يتلفه ال وأن، فيه والزيادة ماله توفري حيب أنه يعرف حىت وبعده البلوغ قبل والبيع الشراء يف الناس مبخالطته استدل

 اختبار من قليال أبعد اختباره كان األسواق عن يصان ممن كان وإن، قريبا هذا اختبار كان، نفعه عليه يعود ال فيما
 مع منها إليه حيتاج ما شراء وأحسن، نفسه على إنفاقها أحسن فإن شهر نفقة عليه املوىل إىل ويدفع، قبله الذي
 إليه دفع ماله إبقاء يف لنفسه النظر حسن به يعرف وعقل له توفري منه أونس فإذا، إليه يدفع يسري بشيء اخترب النفقة
 احملارم وذوو النساء فيختربها، قليال هذا من أبعد والشراء البيع يف خمالطتها بقلة صالحها علم مع املرأة واختبار. ماله
 كما نفقتها من تعطى ملا صالحا منها سواآن فإذا، وغريه األدم من هلا يشترى وما النفقة دفع من وصفنا ما مبثل منها

 مل أو نكحت ماهلا إليها دفع أصلحته هي فإن، منه اليسري إليها دفع صالح منها عرف فإذا، البالغ الغالم يف وصفت
). 74ـ4/73(، املصدر السابق: مالك). 7/193(، املرجع السابق: الكاساين: وينظر). 3/220(، األم". تنكح

، املصدر السابق: املاوردي). 6/234(، املرجع السابق: خليل). 8/230(، املرجع السابق: القرايف
، نصافاإل: املرداوي). 9/156(، اموع: النووي). 3/12(، املصدر السابق: الغزايل). 351ـ6/350(
  ).390(، املرجع السابق: البهويت). 13/412(، )11/20(
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 :التخريج على املسألة  - ب
      سواء يف ذلك من ، حجر على ذوي الفئةاألصل أن يميز؛ فإن أحسن ز منهم أم مل ميي

 العقل عدمي هو الذي كانون : "السرخسيقال ، حال للمميز منهم أن يكون معتوها
، هلما الشرع من نظرا التصرفات عن عليهما احلجر ثبتفأُ العقل، ناقص هو الذي واملعتوه
 مميزا صار بعدما العقل عدم بسبب الطفولية حال يف الصغري على الثابت باحلجر واعتبارا
 املعتوه حق يف احلجر فيثبت، الكتاب يف عليه منصوص وذلك العقل، نقصان بسبب

  1".الصيب حال دون حاهلما ألن التشبيه؛ بطريق بالنصوص استدالال وانون
غري أنه قد يقارب نسب ذكائه قال استحسانا برفع احلجر عن املميز من فئة داون ممن ت

مع بقاء املراقبة الدائمة ولو من بعيد؛ ، وقد ثبت رشده باالختبار ،العقلي نسب األسوياء
وليعلم ، فإذا ثبت من دوا استغين عنها، إذ املقصد الشرعي من بقاء الوالية حفظ األموال

  2.أن املميزين من الفئة قد أثبتوا إمكانية االستقاللية املعيشية واملالية يف الدول الغربية
أما املعامالت اجلليلة فال ، إمنا هو يف املعامالت اليسرية واملتوسطة والقول بفك احلجر، هذا

ب3. واهللا أعلم، فيها من إذن الويل ابتداء أو إجازته انتهاء د  
  

 .الوصاية على فئة متالزمة داون .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
 4.وعلى لزوم التولية عليهم، اتفق العلماء على عدم صالحية غري املكلفني للوالية 

                                                             
  ).158ـ24/157( ،املبسوط 1
مقهى يف غازي عنتاب التركية بإدارة مصابني "  :انظر على سبيل املثال ما نشرته صحيفة القدس العريب بعنوان 2

  :رابط املوقع ،23/02/2018 :بتاريخ "مبتالزمة داون
http://www.alquds.co.uk/?p=886241   

  ).69: ( وانظر ص. 62، 24، 21، 11، 10، 9: تنظر القواعد رقم 3

، اجلامع: ابن يونس ).3/54( ).5/100( ،البناية :العيين ).2/125( ،تبيني احلقائق :الزيلعي :ينظر 4
 ،املختصر: ابن عرفة ).3/564( ،التوضيح :خليل ).64ـ4/62( ،بداية اتهد :ابن رشد). 7/158(
 ،احلاوي :املاوردي .)5/16(، األم: الشافعي). 4/452(، )4/88(، الدردير والدسوقي. )3/230(
). 7/268(، الشرح الكبري: الرافعي ).5/71(، )4/483( ،الوسيط :الغزايل ).9/118(). 332ـ8/328(

وخرج بعض احلنابلة ). 8/215(، الفروع: ابن مفلح ).7/21( ،املغين :ابن قدامة ).1/195( ،مسائل حرب
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  وهلم يف ذلك ، ال يتصرف إال على ما يقتضيه حسن النظرواتفقوا على أن الويل
 1.تفاصيل تنظر يف مظاا

 2.واحلاكم ووصيه من بعدهاألب  صحة واليةعلى  واتفقوا 
 واختلفوا يف وصي الوصي واجلد والعصبة واألم. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 3.رواية اعتد بوصاية اجلد احلنفية والشافعية واحلنابلة يف 
 4.اعتد بوصاية وصي الوصي احلنفية واملالكية 

   

                                                                                                                                                                              
األشباه : ابن جنيم: ينظر، وأجاز بعض احلنفية ذلك يف الوقف خاصة استحسانا، وجها بصحة وصاية املميز وضعف

، اإلنصاف: املرداوي ).6/244( ،املغين :ابن قدامة ).6/701( ،رد احملتار :ابن عابدين ).264(، والنظائر
  ).111(، مراتب اإلمجاع: ابن حزم). 17/464(
، )12/208(، املبسوط: السرخسي). 7/3675(، )3482ـ7/3480( ،التجريد :القدوري :ينظر1
: العيين .)6/176(، )6/62(، )5/16( ،بدائع الصنائع :الكاساين .)20/178(، )14/141(، )14/47(

 ،)3/465(، )3/440(، )3/573( ،املدونة :مالك). 7/257(، البحر الرائق: ابن جنيم). 11/393(، البناية
 .)20/88(، )15/508(، )12/588(، )11/294(، اجلامع: ابن يونس). 4/279(، )4/247(، )4/147(

 ،الذخرية :القرايف ).4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد احلفيد ).14/224( ،البيان والتحصيل :ابن رشد
، )303ـ3/299(الدردير وحاشية الدسوقي  .)2/799(، اجلواهر: ابن شاس. )8/244( ،)8/240(
، )6/505(، )5/485(، )366ـ5/362( ،احلاوي :املاوردي ).3/153(، األم: الشافعي .)3/486(
، املرجع السابق: ابن قدامة). 3/452(، )484ـ3/483( ،الوسيط :الغزايل .)8/49(، )7/276(، )7/276(
  ).391(، الكشاف: البهويت). 388ـ13/370(، املرجع السابق: املرداوي). 6/242(، )5/253(

  ).17/563( ،موسوعة املعامالت املالية :بياندال :ينظر 2
، تبيني احلقائق: الزيلعي. )4/178( ،املرجع السابق :الكاساين). 25/23(، املرجع السابق: السرخسي: ينظر 3
 :الغزايل ).6/174(، )5/668(، املرجع السابق: ابن عابدين). 11/76(، املرجع السابق: العيين). 5/96(

  ).10ـ7/9(، الفروع: ابن مفلح). 346ـ13/345(، تتمة اموع: املطيعي. )4/39( ،املصدر السابق
، املرجع السابق: الزيلعي. )4/178( ،السابقاملرجع  :الكاساين). 25/23(، املرجع السابق: السرخسي: ينظر 4
 ،املرجع السابق :الدردير). 6/241(، التوضيح: خليل .)2/799(، املرجع السابق: ابن شاس ).5/96(
)3/292(.  
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 وزاد سائر و أمحد يف رواية اختارها ابن تيمية  ،الشافعية يف قول واعتد بوصاية األم
 1.العصبة

  

 :األدلة  - ت
  استدل من قال بوالية اجلد بترتيله مرتلة األب؛ إذ هو أصل الكل وقد مساه اهللا

¨  ©  M  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «  ª  :فقال عز وجل، أبا

     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ  ´

  Å  Ä  Ã  Â  ÁL )١٣٣: البقرة( . 
  عنهموقال املالكية واحلنابلة يف املشهور" :ديل بنفسهاجلد ال والية له؛ ألنه ال ي، 

 2".وسائر العصبات ال والية هلم ،فهو كاألخ واألم ،وإمنا يديل باألب
 فصح له ما صح ، إن األب أقامه مقام نفسه: وقال من اعتد بوالية وصي الوصي

 3.األب مل يرض بالثاين: وقال النافون، لألب من إيصاء
 وذلك بإحلاق ، ستدل ملن أحلق األم وسائر العصبات بأحقية الوالية بالقياسي

كفول واهللا والية املال بالكفالة جبامع قيام كل منهما بشؤون املوصى عليه أو امل
 وليس : "الكاساينيقول ، ورد اجلمهور هذا بالفارق؛ إذ للمال شأن آخر، أعلم
 يف الصغري على التصرف والية وغريهم والعم واألخ األم من هؤالء سوى ملن

 لكن الشفقة وفور هلا كانت وإن واألم... الشفقة قاصرا والعم األخ ألن ماله؛
 يف التصرف والية هلن تثبت فال، عادة النساء عقل لقصور الرأي كمال هلا ليس
 4".لوصيهن وال املال

  

                                                             
 :ابن مفلح ).4/30( ،املستدرك على جمموع الفتاوى :ابن تيمية ).، )5/459اية املطلب :اجلويين :ينظر 1

  ).369ـ13/368( ،اإلنصاف :املرداوي). 4/309(، املبدع: برهان الدين ).7/10( ،الفروع
، تتمة اموع ).8/240(، )7/158( ،الذخرية :القرايف :وينظر ).3/447( ،كشاف القناع :البهويت 2
  ).346ـ13/345(
 ،اإلنصاف :املرداوي). 8/339( ،احلاوي :املاوردي ).8/246( ،)مطبوع مع األم( خمتصر املزين :ينظر 3
  ).17/575( ،موسوعة املعامالت املالية :بياندال ).17/481(
  ).5/155( ،بدائع الصنائع 4



- 312  - 
 

  :حمصل املسألة  - ث
 إذ هو  ؛يظهر واهللا أعلم أن ترتيل اجلد مرتلة األب أرجح وأقرب ملقاصد الشرع

نظر مع توفر هذين لدرجة وال ي ،وذو خربة مالية لطول عمره ،وافر الشفقة
 .إدالئه

 األب لغريه يقتضي ترتيله مرتلته إيصاء 1.ا عن كامل تصرفاتهورض 
  ال خيفى رجحان الرجل على املرأة يف شؤون املال وما يتعلق به حىت مع متام عقل

ورأى القاضي وفور عقل األم كانت ، لكن إن انتفى وصي األب أو اجلد، املرأة
ائر العصبات وحكم س، هي أحق من يليه لزيادا على غريها يف وفور الشفقة

 .على هذا املنوال
  

مث وصي ، يتوىل الشؤون املالية لفئة املتالزمة األب مث وصيه  :التخريج على املسألة  - ج
مث األم فسائر العصبة إن رأى احلاكم ، مث احلاكم، مث اجلد فوصيه، الوصي إن وجد

  2.ذلك
 
 .فئة متالزمة داونل الذمة املالية .4

  

 :تصور املسألة  -  أ
  فقد ، خبالف أهلية التصرف، على اشتراط التكليف يف الذمةاتفق أهل العلم

كما أمجع أهل العلم على تعلق الضمان بعاتق ، تثبت لغري املكلف بشرط التمييز
 3.غري املكلفني

   

                                                             
  ).17/575( ،موسوعة املعامالت املالية :بياندال :ينظر 1

 27، 24، 19: تنظر القواعد رقم 2
: ابن جنيم). 6/16(، بدائع الصنائع: الكاساين: وينظر ).306ـ303( :ص :ينظر ،املسائل سابقا ذهحبثت ه 3

تنظر و). 3/326(، الشرح الكبري: الدردير). 236ـ3/232(، الفروق: القرايف). 6/268(، البحر الرائق
  29، 21، 18 :القواعد رقم
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 :التخريج على املسألة  - ب
  1.وال ذمة مالية هلم، فئة متالزمة داون حمل للخطاب الوضعي

  
 .أهلية القبض عند فئة املتالزمة .5

  

 :املسألة تصور  -  أ
 اتفق العلماء على عدم قبول قبض غري املميزين، 2.زواختلفوا فيمن مي 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 3.ذهب اجلمهور إىل عدم قبول قبض املميزين 
 4.وبه قال املالكية يف قول هلم واحلنابلة يف رواية، واختار احلنفية قبول ذلك منهم 

  

 :األدلة  - ت
، علل اجلمهور قوهلم بأنه مقتضى القياس؛ فإن أهلية القبض ال تكون إال بتمام العقل

 اهلبة يف قبضه جيوز فال، نفسه على له والية وال، الوالية باب من القبض فإن وكذلك
  .البيع يف جيوز ال كما

ووجهه أن القبض من التصرفات النافعة اليت يستقل ا ، وقال احلنفية باالستحسان
  5.املميز

   

                                                             
  29، 21، 18: تنظر القواعد 1
  10، 9 :ينظر للقاعدة رقم 2
بداية  :ابن رشد احلفيد ).2/1413( ،املستبني روضة :ابن بزيزة ).12/275( ،البيان والتبيني :ابن رشد :ينظر 3

 ،الوسيط :الغزايل ).7/537( ،احلاوي :املاوردي ).6/249( ،الذخرية :القرايف ).4/114( ،اتهد
 ).6/126( ،الفروع :ابن مفلح ).6/50( ،املغين :ابن قدامة ).8/445( ،كفاية النبيه :ابن رفعة ).13ـ3/12(

  ).17/26( ،اإلنصاف :املرداوي
 ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).6/126( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).63ـ12/62( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 4
 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).9/10(، املختصر الفقهي: ابن عرفة ).11/176( ،البناية :العيين ).5/96(
  ).11/22( ،اإلنصاف :املرداوي). 50ـ6/49(
املرجع  :ابن قدامة ).6/126( ،املرجع السابق :الكاساين ).63ـ12/62( ،املرجع السابق :السرخسي :ينظر 5

  ).50ـ6/49( ،السابق
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 :حمصل املسألة  - ث
رمحه اهللا  ـ احلطابيقول ، يف ادعاء أن القبض منفعة حمضة يف سائر حاالته نظر بني     

الظاهر أن لألب والوصي النظر يف ذلك؛ ألن املال قد يكون حراما، وقد يكون فيه  : "ـ
موغري ذلك من األسباب 1،"ة على الوالد أو ولدهن ،ستثىن املقبوضات اللهم إال أن ت

 أصل " روتعامل الناس من غري نكري منك، اليسرية؛ فإن العمل جار به عند الناس من قدمي
 2.رمحه اهللا السرخسيقاله ، " كبري األصول من

  

 :التخريج على املسألة  - ج
وصح مطلقا يف الشيء اليسري ، ال يصح قبض املصاب باملتالزمة إال بإذن الويل للمميز

  3.التافه
  

  .عقود التربع :ثاينال الفرع
  

 .عند فئة متالزمة داون ربع واإلقرارأهلية الت .1
 

 :تصور املسألة  - أ
 أمجع أهل العلم على عدم االعتداد بتربعات احملجور عليهم، م فال تقبل هبا

 4.وال صدقام وال أوقافهم
 ن بعد اتفاقهم على بطالنه من غري ـواختلف أهل العلم يف صحة إقرار املميزي  

   

                                                             
  ).6/54( ،مواهب اجلليل 1
  ).12/63( ،املبسوط :ينظر 2
  23، 21، 10، 9، 6، 5 :القواعد رقمتنظر  3
تبيني : الزيلعي). 6/219(، )6/118( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 14/41(، املرجع نفسه: السرخسي :ينظر 4

: خليل ).4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/122(، املدونة). 7/379(، البناية: العيين). 3/315(، احلقائق
 ،احلاوي :املاوردي). 4/116(، األم: الشافعي ).5/62(، مواهب اجلليل: احلطاب). 6/299(، التوضيح

، الروض املربع: البهويت). 13/347(، اإلنصاف: املرداوي ).6/51( ،املغين :ابن قدامة .)464ـ6/460(
  )226ـ8/225(، موسوعة القواعد الفقهية :حممد بورنو ).379(
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  1.املميزين
 :اآلراء يف املسألة  - ب

 2.صحح احلنفية واحلنابلة إقرار املميز يف قدر ما أذن له وليه 
 3.ورأى املالكية والشافعية عدم قبول ذلك مطلقا 

  

 :األدلة  - ت
  :قال املصححون    
 واإلقرار من مجلة تصرفاته؛ وألن الناس لو علموا ، املميز يصح تصرفه باإلذن

وهذا يرجع على ، من حقوقهم امتنعوا من معاملته عدم قبول إقراره مبا لزمه
 4.اإلذن واالبتالء باإلبطال

  :واستدل املبطلون
 5.بعموم اخلرب الدال على رفع التكليف عن غري البالغ 
  ـ خاص بالشافعية  ـبأصلهم يف بطالن عقود املميزين 
 وال يقبالن من غري مكلف، بإحلاق اإلقرار بالرواية والشهادة. 
 6.وال أهلية للمميز فيه، قبيل الضرر احملض؛ إذ هو التزام باحلقوق اإلقرار من 

   

                                                             
  ).5/109( ،املغين :ابن قدامة :ينظر 1
). 5/3(، تبيني احلقائق: الزيلعي. )7/222( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 25/23(، املبسوط: السرخسي :ينظر 2

، )4/356( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).7/250(، البحر الرائق: ابن جنيم). 9/430(، البناية: العيين
، كشاف القناع: البهويت). 11/401(، الفروع: ابن مفلح). 13/425(، اإلنصاف: املرداوي .)5/109(
)6/453.(  
، التوضيح: خليل ).9/258( ،الذخرية: القرايف ).2/835(، )2/799(، عقد اجلواهر: ابن شاس :ينظر 3
. )5ـ7/4( ،احلاوي :املاوردي). 3/240(، األم: الشافعي ).3/397(، الدردير وحاشية الدسوقي). 6/471(

  ).5/406( ،مصنف ابن أيب شيبة :ينظر ،وهو قول مجع من السلف ).3/317(، )3/282(، الوسيط: الغزايل
 ،املغين :ابن قدامة ).25/23(، املبسوط: السرخسي). 3157ـ7/3151( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
)5/109(.  
  ).81( :ينظر ص 5
 ،املرجع السابق :ابن قدامة .)5ـ7/4( ،املصدر السابق :املاوردي ).9/258( ،املرجع السابق: القرايف :ينظر 6
)5/109(.   
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 :حمصل املسألة  - ث
وهذا يقتضي ، قد مر آنفا الداللة على صحة عقود املميز وجواز اإلذن له بالتجارة

وأقوى ما يتمسك به املانعون القول بأن ، االعتداد بإقراره حفاظا على حقوق الناس
  .قبل من سوى املكلف الراشداحملض الذي ال ياإلقرار من قبيل الضرر 

  متحن املميز يف النفع احملض؟ وكيف ي، وجياب بأن املعامالت املالية ال ختلو من ضرر
فالضرر الذي قد ينتج ، وليعلم كذلك أن اإلذن يف استغالل املال إمنا هو يف اليسري منه

  1.ةمن املعاملة واإلقرار معفو عنه يف مقابل املصلحة املرجو
  

 :سبب اخلالف  - ج
  2.ومدى التوسعة يف لوازمه، اإلذن له يف التجارات حكممبين على اخلالف 

  

 :التخريج على املسألة  - ح
قبل تربعات أفراد متالزمة داونال ت ،قبل إقرار املأذون هلم يف املعامالت املالية وي

  3.رم ذلكوعلى من عاملهم يف الكثري دون علم أوليائهم غُ، اليسرية
  

 .عند فئة متالزمة داوناإلعارة أهلية  .2
  

 :تصور املسألة  -  أ
 نون والصيب غري املميز4.أمجع أهل العلم على بطالن عارية ا 
 واختلفوا يف قبول إعارة املميز. 

   

                                                             
  ).13/425(، اإلنصاف: املرداوي :ينظر 1
: ينظر، " كالبالغ املأذون الصيب العباد حقوق يف : "السرخسيقال  ).7/3151( ،التجريد :لقدوريا :ينظر 2
)18/52.(  
  29، 21، 20، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 3
  ).20/445( ،موسوعة املعامالت املالية :الدبيان ).6/214( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 4
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 1.ذهب اجلمهور إىل رد إعارة املميز ولو أذن له وليه 
  2.التجارةواختار احلنفية قبوهلا من املأذون له يف 

  

 :األدلة  - ت
 استمسك اجلمهور بأصلهم يف إبطال تربعات غري الراشدين ولو أذن الويل فيها، 

 3.اإلعارة تصرف ال يقابله عوضو
 4.واعترب احلنفية العارية من توابع التجارة 

  

 :حمصل املسألة  - ث
عد تكذلك ال  اغري أ ،ال جدال يف أن العارية تربع ال يعود على صاحبه بالعوض      

ال للعارية  ،اإلذن يف التجارة إمنا هو يف املعاوضة اجلالبة للنفعكما أن  ،ضررا حمضا
  6.حقق أعلى مكاسبها إال اإال أن تكون التجارة ال تتم أو ال ت 5،وحنوها

  

 :سبب اخلالف  - ج
 :ألمرين ـواهللا أعلم  ـيرجع  

                                                             
 ،الدردير وحاشية الدسوقي ).6/198( ،الذخرية :القرايف ).3/857( ،عقد اجلواهر :ابن شاس :ينظر 1
 ،أسىن املطالب :زكريا ).6/392( ،حبر املذهب :الروياين ).7/116( ،احلاوي :املاوردي ).3/433(
  ).4/63( ،الكشاف :البهويت ).7/27( ،اإلنصاف :املرداوي ).7/197( ،الفروع :ابن مفلح ).2/324(
 ،جملة األحكام العدلية ).1/522( ،رد احملتار :عابدينابن  ).6/214( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 2
  ).809( :املادة ،)155(
    ).93( :ص :ينظر 3
  ).6/214( ،السابقاملرجع  :الكاساين :ينظر 4
 إىل  الشروط من  يرجع الذي أما :"يقول الكاساين ،ومما يشكل على احلنفية ردهم إلقراض غري املكلف الرشيد 5

 واملكاتب؛ املأذون، والعبد والصيب، والوصي، األب، من التربع، ميلك ال من ميلكه فال ؛للتربع أهليته فهو املقرض
 التربع، منه جيوز ممن إال جيوز فال للحال، تربعا فكان للحال؛ عوض يقابله ال أنه ترى أال، تربع للمال القرض ألن

موسوعة : الدبيان: وانظر). 7/394(، السابقاملرجع ، "القرض ميلكون فال التربع؛ أهل من ليسوا وهؤالء
 ).20/445(، املعامالت املالية

  ).3/433( ،الدردير وحاشية الدسوقي: ينظر 6
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 من قال  ؟أو من صح تصرفه صحت إعارته ؟من صح تربعه صحت إعارته
 1.باألول منع

  تندرج ضمن اإلذن بالتجارة؟ من قال نعم أجازهل اإلعارة. 
  

 :التخريج على املسألة  - ح
  2.ال تصح إعارة املأذون له يف التجارة من ذوي املتالزمة إال أن تكون مما يندرج ضمنها

  

 .عند فئة متالزمة داوناإليداع أهلية  .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
  وال تربأ ذمة متسلمها إال ، االعتداد بإيداع غري املميزيناتفق الفقهاء على عدم

 3.بإرجاعها لوليهم
 4.شي ضياعها بيدهواتفقوا على قبوهلا ممن ال تصح منه إن خ 
 واختلفوا يف إيداع املميز املأذون له يف التجارة. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 5.اختار احلنفية واحلنابلة قبوهلا من املميز املأذون له 
 6.ط املالكية والشافعية البلوغ والرشد لصحة اإليداعواشتر 

   

                                                             
  ).167ـ5/166( ،املغين :ابن قدامة :ينظر 1
  29، 21، 20، 11، 10، 9 :تنظر القواعد رقم 2
  ).9/139( ،الذخرية :القرايف :ينظر 3
، اموع: النووي). 4/497(، )3/13(، الوسيط: الغزايل ).140ـ9/139( ،نفسهاملرجع  :القرايف :ينظر 4
  ).6/452( ،املغين :ابن قدامة ).14/174(، )9/156(
املرجع  :ابن قدامة ).148( ،)776:املادة( ،جملة األحكام العدلية ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 5

  ).16/45( ،اإلنصاف :املرداوي ).7/5( ،الفروع :ابن مفلح ).6/452( ،السابق
 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).6/455( ،التوضيح :خليل ).140ـ9/139( ،املرجع السابق :القرايف: ينظر 6
، املصدر السابق: الغزايل). 8/384(، احلاوي: املاوردي). 3/419( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).5/252(
  ).14/174(، )9/156(، اموع: النووي). 4/497(، )3/13(
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 :األدلة
 فاملانعون بأصل رد عقود غري املكلف الرشيد، استمسك كل طرف بأصله ،

 .وايزون بأصلهم يف قبول مجيع توابع التجارة املأذون فيها
  

 :حمصل املسألة  - ت
 ـ واألظهر أن شرطها : "ـرمحه اهللا  ـ 1أفضل ما قد جيعل حمصلة للبحث قول ابن عرفة

، فتجوز من لفاعل، وظن صوا من القابلاحاجة باعتبار جواز فعلها وقبوهلا  ـالوديعة 
الصيب اخلائف عليها إن بقيت بيده، وكذا العبد احملجور عليه، وجيوز أن يعا ما خيف ود

الحترامهما وثقتهما كأوالد احملترمني  ؛تلفه بيد مودعها إن ظن صونه بيد أحدمها
واألصل يف أو لقاء األعراب القوافل،  ،وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البالد

  2".هذا النصوص الدالة على حفظ املال والنهي عن إضاعته
  .وال شك أن املأذون له يف التجارة حباجة لإليداع

  

 :سبب اخلالف  - ث
  3توابعها، ومنها اإليداع؟هل اإلذن للصيب بالتجارة إذن يف 

  

 :التخريج على املسألة  - ج
وكذا يلزم قبضها منهم مطلقا إن خشي ، قبل وديعة املميز املأذون له من أفراد املتالزمةت

 4.ضياعها بأيديهم
 

                                                             
 مهر" : السخاويقال ، شيخ اإلسالم باملغرب ،أبو عبد اهللا حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي: بن عرفةا 1
، )احلدود: (من مصنفاته، "باملغر ببالد الفتوى يف إليه املرجوع صار أن إىل واملنقول املعقول وأتقن، العلوم يف
: السخاوي). 333ـ2/332(، الديباج املذهب: ابن فرحون: تنظر ترمجته). ـه 803 - 716 (، )التفسري(

  ).62ـ9/61(، شذرات الذهب: ابن العماد). 242ـ9/240(، الضوء الالمع
  ).7/191( ،املختصر الفقهي 2
 ،الصنائعبدائع  :الكاساين :وانظر عقد الرهن يف ).19/95( ،ومعاصرة أصالة املالية املعامالت :الدبيان :ينظر 3
ضوء : األمري ).3/231( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).134( ،)708:املادة( ،جملة األحكام العدلية ).6/135(

  ).368(، الكشاف: البهويت). 6/11(، احلاوي: املاوردي ).3/219(، الشموع
 23، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 4
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 .عند فئة متالزمة داوناالستيداع أهلية  .4
  

 :تصور املسألة  -  أ
 وأنه مىت ما فعل ذلك فال ، مجع الفقهاء على منع اإليداع لدى غري املميزينأ

 1.فرط أو تعدى عليهاوإن ، ضمان على غري املميز وال على وليه
 واختلفوا يف تسليم الوديعة للمميز. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  وقال ابن رشد ، قاله احلنفية، املميزين إن أذن هلم يف التجارة استيداعيصح

 2.املالكية يصح مطلقا وبعض
 املالكية والشافعية ، وهذا مذهب اجلمهور، ال يصح اإليداع لدى املميزين

 3.واحلنابلة
  

 :األدلة  - ت
  استمسك احلنفية بأصلهم يف صحة مجيع توابع التجارة إن صدرت عن املميز

واملميز كذلك من أهل احلفظ؛ إذ لو مل يك ، املأذون له؛ إذ هي من لوازم اإلذن
 4.ك لكان إذن وليه له سفهاكذل

 وعلل اجلمهور منعهم مبا يلي: 
   

                                                             
  ).11، 10( :تنظر القاعدة 1
، شرح التلقني: ابن بزيزة). 2/338( ،جممع األر :شيخي زاده ).6/207( ،الصنائع بدائع :الكاساين :ينظر 2
  ).3/419(، وحاشية الدسوقي الدردير). 2/1141(
 ).2/850(، عقد اجلواهر: ابن شاس .)12/6011(، التبصرة: اللخمي. )4/440( ،املدونة :مالك: ينظر 3

اية  :اجلويين ).3/432( ،)3/419( ،)3/296( ،وحاشية الدسوقي الدردير ).6/456( ،التوضيح :خليل
ومل أجد  ،)93ـ5/92( ،املبدع :برهان الدين ابن مفلح ).4/497( ،الوسيط :الغزايل ).11/438( ،املطلب

 ).19/98( ،ونسب إليهم ذلك الدبيان يف موسوعته ،للحنابلة التصريح باملنع
  ).6/207( ،املرجع السابق :الكاساين: ينظر 4
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وشرط الوكيل الرشد ، شترط له ما يشترط هلافي، اإليداع وكالة يف احلفظ -
 1.والبلوغ

 2أىن له أن حيفظ مال غريه؟، من مل يباشر حفظ ماله -
  

 :حمصل املسألة  - ث
باعتبار جواز فعلها وقبوهلا  ـالوديعة  ـ األظهر أن شرطها"يقال فيه ما قيل يف سابقه 

واألصل يف هذا النصوص الدالة على حفظ  ...لفاعل، وظن صوا من القابلاحاجة 
جاز ، فمىت ما غلب على الظن قدرة املميز على حفظ املال 3،"املال والنهي عن إضاعته

  .إن أذن له الويل؛ إذ هو من يقدر توفر الشروط وانتفاء الضرر عمن يف حجره
  

 : الفسبب اخل  - ج
  4؟اإليداعكاإلذن يف توابعها  يقتضياإلذن بالتجارة هل 
 توفر استقاللية التصرف  الواجب أو ،هل العربة يف الوديع ظن حصول احلفظ منه

 بالرشد والبلوغ؟
  

 :التخريج على املسألة  - ح
  5.للمميز من فئة متالزمة داون أن يقبل الوديعة بإذن وليه

  
 .فئة متالزمة داونوصية  .5

  

 :املسألةتصور   -  أ
 6.أمجع أهل العلم على صحة وصية البالغ العاقل 

                                                             
  ).325( :ص وينظر ).11/438( ،اية املطلب :اجلويين ).2/850(، اجلواهر: ابن شاس :ينظر 1
  ).19/95( ،ومعاصرة أصالة املالية املعامالت :الدبيان). 12/6011(، التبصرة: اللخمي :ينظر 2
 ).7/191( ،املختصر :ابن عرفة 3
  ).19/101( ،ومعاصرة أصالة املالية املعامالت :الدبيان :ينظر 4
  23، 11، 10 ،9 :تنظر القواعد رقم 5
  ).2/266( ،جامع أحكام القرآن :القرطيب :ينظر 6
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 1.مجهور أئمة اإلسالم على بطالن وصية غري املميز 
 بأن كانت فيما يرضي ، واختلفوا يف قبول وصية املميز إذا أصاب وجه الوصية

 .اهللا عز وجل
 

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهو قول عند ، لقربرأى املالكية واحلنابلة قبول وصية املميز العارف بوجوه ا

 3.وقيده بعض املالكية واحلنابلة باملراهق 2،الشافعية
 وهو وجه عند الشافعية ، وهذا مذهب احلنفية، ال تقبل وصية املميز مطلقا

 4.واحلنابلة
  

 :األدلة  - ت
 يزون بأدلة منهااستدل ا: 

                                                             
  ).6/216( ،املغين :ابن قدامة :ينظر 1
لعل السبب يف خمالفة الشافعية ألصلهم يف رد سائر عقود املميزين ما نقله البيهقي عن الشافعي يف تعليق القول  2

  ).5/356(، فتح الباري :ابن حجر :ينظر .عمر رضي اهللا عنهبصحة وصية وتدبري املميز على صحة أثر 
 :ابن رشد احلفيد ).3/113( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد ).756ـ19/755( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 3

 الدردير ).6/365( ،مواهب اجلليل :احلطاب ).2/799( ،عقد اجلواهر :ابن شاس ).4/119( ،بداية اتهد
 ،الوسيط :الغزايل ).190ـ8/189( ،احلاوي :املاوردي ).4/422( ،)3/296( ،وحاشية الدسوقي

، مسائل عبد اهللا). 5/356(، السابق املرجع :ابن حجر). 281ـ5/279( ،شرح السنة :البغوي ).4/403(
، الفروع: ابن مفلح ).216ـ6/215( ،املغين :ابن قدامة ).8/4274(، مسائل الكوسج). 385(
 بن عمر قول وهو). 468(، الروض: البهويت). 200ـ17/197(، اإلنصاف: املرداوي). 431ـ7/430(

  .وإسحاق والنخعي، والشعيب، وإياس، والزهري، وعطاء، وشريح، العزيز، عبد
). وما بعدها9/77(، عبد الرزاقمصنف : ينظر. الرأي وأصحاب وجماهد، واحلسن، عباس ابن بردها وقال 

 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).752ـ750(، سنن الدارمي). وما بعدها6/220(، أيب شيبةابن مصنف 
)6/215.(  
بدائع  :الكاساين ).93ـ28/91( ،املبسوط :السرخسي ).4066ـ8/4064( ،التجريد :القدوري :ينظر 4

 ،البحر الرائق :جنيمابن  ).13/405( ،البناية :العيين ).6/185( ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).7/334( ،الصنائع
 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).4/403( ،الوسيط :الغزايل ).190ـ8/189( ،احلاوي :املاوردي). 8/460(
  ).378ـ8/375(، احمللى: ابن حزم ).216ـ6/215(
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إِنَّ (: طَّابِخلَنِ العمر ب« :قيل فقد جاء يف املوطأ أنه ،رضي اهللا عنهأثر عمر  -
ا غُلَامناهنهم ملتحي ا لَمفَاعا ي الٍ، وذُو م وهامِ، وبِالش ارِثُهوانَ، وغَس لَه سلَي
لَها  فَأَوصى ( :قَالَ. "فَلْيوصِ لَها": قَالَ عمر بن الْخطَّابِ ،نةُ عم لَههاهنا إِلَّا اب
 2".تنكر فلم انتشرت قصة وهذه : "ابن قدامةقال 1 .» )ر جشمٍلَه بِئبِمالٍ يقَالَ 

: املاورديقال ، الوصية تصرف يعود بالنفع احملض على املميز؛ إذ ال يلزم إال مبوته -
 تركه من له أحظ وذلك، ثواا فله مات إن ألنه الوصية؛ إمضاء يف له واحلظ "

 3".فيها  بالرجوع استدراكها على قدر وبلغ، عاش وإن، ورثته على
واحلكم دائر مع علته ، ومها منتفيان باملوت وإتالفه، املال تبذير احلجر علة    -

 4.وجودا وعدما
 وقال املانعون: 
واألصل عدم قبوهلا من مميز؛ إذ يعتد بتمييزه يف ما ، الوصية من عقود التربع -

 5.ينفعه ال يف الذي يضره
  

 :حمصل املسألة  - ث
وقالوا تارة ، الغالم بالغ: فقالوا مرة، حاول بعض احلنفية تأويل األثر مبا ال طائل حتته

وقد أحسن اجلمهور يف توضيح ، ما أجازه عمر إمنا هو إقرار عن دين ألقربائه: أخرى
وهو رأي وجيه  ـوال فائدة من إعادته  ـوجه استثناء الوصية من منع تربعات املميزين 

 .األنسب للمقاصدوهو  ،يدعمه األثر
                                                             

، )2: (األثر، والسفيه واملصاب والضعيف الصغري وصية جواز باب ،كتاب الوصية ،املوطأرواه مالك يف  1
وانظر حبثه ). 5/356(، فتح الباري، " شاهد وله ثقات رجاله فإن قوي؛ هو: " عنه حجر ابن قال، )2/762(

). 2/291(، الدراية: ابن حجر). 286ـ7/285(، البدر املنري: ابن امللقن). 6/461(، سنن البيهقي: يف
  ).6/82(، إرواء الغليل: األلباين

  ).6/216( ،املغين :ابن قدامة 2
ابن  ).4/403( ،الوسيط :الغزايل). 11ـ7/10(، الذخرية: القرايف: وينظر ).190ـ8/189( ،احلاوي 3

  ).216ـ6/215( ،املرجع السابق :قدامة
  ).2/266( ،اجلامع: القرطيب :ينظر 4
بدائع  :الكاساين ).93ـ28/91( ،املبسوط :السرخسي ).4066ـ8/4064( ،التجريد :القدوري: ينظر 5

  ).7/334( ،الصنائع



- 324  - 
 

 :التخريج على املسألة  - ج
ويرجع تقدير ، قبل وصية املميز من الفئة إن كانت على وجه مستحسن شرعا وعرفات

  1.ذلك إىل القضاة
  
 .فئة متالزمة داونكفالة  .6

  

 :تصور املسألة  -  أ
 ؛اتفق األربعة على اشتراط البلوغ يف الكافل عد من إذ الكفالة تربع واملميز ال ي

 2.وأمجعوا على اشتراط التمييز، أهلها
  

 :التخريج على املسألة  - ب
  3.ال تصح الكفالة من أفراد املتالزمة  

   

                                                             
  29، 23، 21، 9 :تنظر القواعد رقم 1
 ،البحر الرائق :ابن جنيم). 6/5( ،بدائع الصنائع :الكاساين .)20/8(، )11/198( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2
 :مالك). 117( ،)629ـ628:مادة( ،جملة األحكام العدلية ).5/284( ،رد احملتار :ابن عابدين ).6/223(

: خليل). 2/815(، اجلواهر: شاس ابن". الصدقة وجه من مالك عند والكفالة : "جاء فيها، )4/123( ،املدونة
 الكفالة: " اهللا رمحه قال، )3/234(، األم: الشافعي). 5/96(، مواهب اجلليل: احلطاب). 6/299(، التوضيح
 من فيغرم يكفل أن مننعه فكذلك، كثر أو قل شيئا ماله من يستهلك أن مننعه كنا فإذا، مال كسب ال مال استهالك

، احملتاج حتفة: اهليتمي). 5/147(، الكبري الشرح: الرافعي). 3/235(، الوسيط: الغزايل". كثر أو قل شيئا، ماله
 املميز من الكفالة صحة  وخرجه ـ: " اهللا رمحه قال، )4/405(، )4/263(، املغين: قدامة ابن). 5/270(

 ال مال التزام هذا ألن اجلمع؛ هذا يصح وال وليه، بإذن وتصرفاته إقراره صحة يف الروايتني على أصحابنا  باإلذن ـ
: البهويت). 13/1517(، اإلنصاف: املرداوي". البيع خبالف والنذر، كالتربع منه يصح فلم فيه، له فائدة

 ).4/235(، الكشاف
 29، 9، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 3
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  .اجلامع :ثالثالفرع ال
  

 .فئة متالزمة داون وكالة .1
 

 :تصور املسألة  -  أ
 نون والصيب غري املميزواختلفوا يف توكيل ، اتفق أهل العلم على بطالن وكالة ا

 1.غريه املميز
 

 :املسألةاآلراء يف   - ب
 2.وهو قول الشافعية، ال تصح وكالة املميزين وإن أذن فيها الويل 
 من احلنابلة إىل صحة توكيل الصيب فيما ميلكاملالكية وذهب احلنفية و 

 3.التصرفات
  

 :حمصل املسألة  - ت
فاجلمهور رأوا الوكالة من العقود املترددة بني النفع ، ترجع أدلة املسألة إىل ما سبق

أما الشافعية فهم على ، صح للمميز أن يتعاطاها صح أن ينيب غريه فيهافكما ، والضرر
  4.أصلهم يف رد عقود غري البالغني الراشدين مطلقا

   

                                                             
  ).8: (القاعدةينظر  1
 :الغزايل). 6/40( ،حبر املذهب :الروياين ).6/505( ،احلاوي :املاوردي). 5/219( ،األم :الشافعي :ينظر 2

 :ينظر .فيجوز توكيل املميز فيها ،واستثنوا الشيء اليسري كاإلذن بدخول الدار ومحل اهلدية). 3/281( ،الوسيط
  ).1/325( ،األشباه والنظائر :السبكي

 :العيين ).6/20( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).159ـ19/158( ،)19/12( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 3
). 5/511( ،)4/311( ،رد احملتار :ابن عابدين ).141ـ7/140( ،البحر الرائق :ابن جنيم). 9/227( ،البناية

 ).2/850( ،عقد اجلواهر :ابن شاس). 2/1141( ،روضة املستبني :ابن بزيزة ).4/85( ،بداية اتهد :ابن رشد
، اإلنصاف: املرداوي). 5/64( ،)4/263( ،املغين :ابن قدامة). 6/398(، )6/336( ،التوضيح: خليل

)13/416( ،)13/442.( 
  ).8/297(، )8/281(، اإلشراف: ابن املنذر ).304ـ303( :ينظر ص 4
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 :التخريج على املسألة  - ث
1.ه يف كل ما جيوز له التصرف فيهيصح توكيل املميز من الفئة غري  

  
 .للمتلفات فئة متالزمة داون ضمان .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
  أمجع أهلطه عليه رب سلّالعلم على ضمان املميز لكل ما أتلفه من غري أن ي

 2.كالغصب والتعدي، فاملتلَ
 ط عليه املميز من عارية أو وديعةلّواختلفوا يف ضمان ما س. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 قاله أبو حنيفة والشيباين، ز إن مل يأذن له وليه يف القبضال ضمان على املمي ،

 3.يضمن وإن أذن له وليه يف قبضهاوقال املالكية ال 
 وهو ، وهذا اختيار أيب يوسف، يضمن املميز إن استهلك الوديعة أو العارية

 4.املعتمد عند احلنفية
 أصحهما عند الشافعية الضمان، للشافعية واحلنابلة الوجهان يف املسألة.  

   
                                                             

  29، 11، 10 ،9 ،6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
أما غري املميز فاجلمهور على  ).5/186( ،شرح مسلم :النووي ).8/50( ،االستذكار :ابن عبد الرب :ينظر 2

 :وقيل ،هدر إن ما أصابه من األموال والديات :فقيل ،فلهم فيه ويف انون خالف ،خال املالكية ،تضمينه كذلك
ضمان األموال يف ماله والديات على العاقلة  :وقيل، األموال هدر والديات على عاقلته إن كانت ثلثا فصاعدا

ابن  :ينظر .كابن سنة مثال، وبعضهم حيصر اخلالف يف الصيب الذي ال يرتجر، واألخري هو املذهب ،بالشرط السابق
، التوضيح: خليل). 146ـ16/145(، البيان والتحصيل). 491ـ2/490(، املقدمات املمهدات: رشد

  ).3/443(، )3/296(، شرح خليل: الدردير والدسوقي). 504ـ6/503(
البحر  :ابن جنيم. )13/324(، )11/84( ،البناية :العيين). 220ـ11/118(، املبسوط :السرخسي :ينظر 3

عقد اجلواهر  :ابن شاس). 4/65( ،بداية اتهد :ابن رشد ).4/440(، املدونة: مالك ).7/273( ،الرائق
  ).5/267(، مواهب اجلليل: احلطاب. )6/456( ،التوضيح: خليل ).2/850( ،الثمينة

ابن  ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 4086ـ8/4084( ،)7/3352( ،التجريد :القدوري :ينظر 4
  ).5/663(، رد احملتار :عابدين
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 1.واملذهب عند احلنابلة سقوطه
 جراء تضييعه فال ضمان عند اجلميعأما إن تلفت ، هذا إذا ما أتلفها هو. 
  

 :األدلة  - ت
 احتج القائلون بالتضمني مبا يلي: 
فهو كما لو ، وإقباض صاحب العني إياه لغو، الفعل من الصيب متحقق كالبالغ -

 2.تعدى عليها بنفسه
فهو كالغاصب ، ا استهالكهيف إذنا له عدال يتوكيل الصيب يف احلفظ  -

 3.واملتعدي
  للضمانوقال املسقطون: 
، ورب املال هو املتسبب يف إتالفه بتسليطه عليه، املستهلك ناقص اإلرادة -

 4.اإلتالف يف له كاإلذن حباله علمه مع إياه فتمكينه
  

 :حمصل املسألة  - ث
  :ورد على حجج الفقهاء عدة إيرادات منهاأُ

 قبض الصيب للعني بإذن صاحبها للحفظ أو االستعمال ،م أنه لغو فال لّوإن س
فهو على األقل يوجب شبهة قد ترفع الضمان، يف حكم العدم جعلي. 

                                                             
 ،اموع تتمة :املطيعي. )4/498(، )4/289( ،الوسيط :الغزايل ).8/834( ،احلاوي  :املاوردي :ينظر 1
ابن ). 6/452( ،)4/353( ،املغين :ابن قدامة ).1/362(، األشباه والنظائر: السبكي ).176ـ14/175(

  ).389( ،الكشاف :البهويت ).16/46(، )350ـ13/348(، اإلنصاف: املرداوي). 7ـ7/5(، الفروع: مفلح
 :املاوردي ).220ـ11/118(، املبسوط :السرخسي). 4086ـ8/4084(، التجريد :القدوري :ينظر 2

  ).8/834( ،املصدر السابق

 :املاوردي ).6/207( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).4086ـ8/4084(، املرجع السابق :القدوري :ينظر 3
  ).8/834( ،املصدر السابق

املصدر  :املاوردي). 9/140( ،الذخرية :القرايف ).4086ـ8/4084(، املرجع السابق :القدوري :ينظر 4
  ).8/834( ،السابق
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 رب املال وإن كان متسببا يف اإلتالف ،وإمنا ، سلط املميز من أجل ذلكفهو مل ي
ومقتضى هذا التسبب أن يسقط الضمان حال ، سلطه على احلفظ واالستعمال

 1.ال واملميز متعمد لإلتالف، التضييع
اء القائلني بعدم جواز اإليداع لدى املميزين يقولون وحمصل القول أن مجاهري الفقه

إن أذن الويل؛ بناء على  2ومل يسقطها الطرفان، وهذا قياس مذهبهم، بسقوط الضمان
  3.جواز اإليداع بإذنه

ومها موجبان للضمان ، والظاهر أن من رجح الضمان أحلق االستهالك بالغصب والتعدي
  .بال خالف

، ج أن املميز من فئة متالزمة داون له أن يقبل الوديعة بإذن وليهومبا أنه قد سبق يف التخري
وعمد غري ، وإن مل يأذن فرب املال متحمل لصنيعه، فإنه مىت ما أذن ثبت الضمان

  .املكلف خطأ
  

 :إىل اعتبارات هي ـواهللا أعلم  ـيرجع  :سبب اخلالف  - ج
 هل عمد غري املكلف خطأ؟ 
 ل مرتلة اإلذن بالتضييع أو اإلتالف؟رتّهل التسليط باحلفظ لعادم أهليته م 
 4هل يتمتع املميز بأهلية االستيداع؟ وهل يتوقف ذلك على إذن الويل؟ 

  

                                                             
  ).9/140( ،الذخرية :القرايف :ينظر 1
أنيس  :قاسم بن عبد اهللا القنوي :ينظر .مصطلح عند احلنفية يطلق على أيب حنيفة والشيباين ـ رمحهما اهللا ـ 2

 ،)بريوت(دار الكتب العلمية ،حيىي حسن مراد :ت ،الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء
 ).115( ،)1424/2004(ط
  ).320( :ص ينظر 3
 هو وهل ماهلما، من الغري حق يوىف أن وجب ماال، لغريه انون أو الصيب أتلف إذا"  :ابن دقيق العيدقال  :فائدة 4

  غري؟ ال احلق إيفاء باب من أو املظلوم، نصر باب من
 والالزم ظاملا، الفاعل كون منه يلزم، مظلوما املستحق كون تالزم ألن املظلوم؛ نصر قبيل من ليس أنه األقرب
 ".ال ظلم، فال مظلوم و تعدي فال، تكليف وال التكليف يلزمه والتعدي الفاعل، من التعدي يلزمه الظلم ألن منتف؛

، )2009ـ1430(2ط، )سوريا(دار النوادر، حممد خملوف العبد اهللا: ت، شرح اإلملام بأحاديث األحكام
)2/262.(  
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 :التخريج على املسألة  - ح
 وإن تعمد إتالفه، ال يضمن املميز من الفئة ما استودعه بغري إذن وليه. 
 َوغريهم واملميزون ، فيضمن أفراد الفئة ما أتلفوه بال تسليط من أصحاب املتل

 1.سواء
  
 .فئة متالزمة داون مرياث القاتل من .3
  

 :تصور املسألة  -  أ
  الدية من ظامل بأنه عامل ظامل بالغ، عمدا قاتل يرث ال أنه اتفقوا : "ابن حزمقال 

 2".ذلك  عدا فيما واختلفوا، خاصة
  وأن، الدية من وال املال من يرث ال العمد قاتل أن العلماء اتفق : "القرايفوقال 

 3".الدية  من يرث ال اخلطأ قاتل
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 سواء أكان متعمدا أم ، ذهب الشافعية واحلنابلة إىل عدم توريث القاتل مطلقا

 4.وسواء أكان بالغا أم غري بالغ، خمطئا
 نون5.وهذا وجه عند احلنابلة، واستثىن احلنفية الصيب وا 
 6.يرث من املال دون الدية أوذهب املالكية إىل أن القاتل خط 

  

                                                             
 27، 22، 20، 18، 13، 6 ،5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).23/443( ،التمهيد :ابن عبد الرب ).4/76( ،األم :الشافعي :وانظره كذلك عند ،)98( ،مراتب اإلمجاع 2
  ).13/20( ،الذخرية 3
، السنن الكربى: البيهقي ).86ـ8/85( ،احلاوي :املاوردي ).4/76(، املصدر السابق: الشافعي :ينظر 4
ابن ). 6/365(، املغين :ابن قدامة ).7/3442(، مسائل الكوسج ).4/363( ،الوسيط :الغزايل). 6/363(

  ).502( ،كشاف القناع :البهويت .)372ـ18/371(، اإلنصاف: املرداوي). 8/70(، الفروع: مفلح
 ).10/48( ،املبسوط :السرخسي ).8/4024( ،التجريد :القدوري ).43( ،أحكام القرآن :اجلصاص :ينظر 5

  .)372ـ18/371(، اإلنصاف: املرداوي). 8/70(، الفروع: ابن مفلح). 7/340( ،بدائع الصنائع :الكاساين
 ).13/20( ،الذخرية :القرايف ).4/144( ،بداية اتهد :ابن رشد ).21/652( ،اجلامع :ابن يونس :ينظر 6

  ).2/387( ،حاشية العدوي ).4/486( ،الدردير والدسوقي
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 :األدلة  - ت
" أل"و 1»قَاتلُ لَا يرِثُال«: استدل اجلمهور بقوله صلى اهللا عليه وسلم -

، عاقال كان أو غري عاقل، االستغراقية تقتضي دخول كل من اتصف بالقتل
ال يرث ( والتقدير، والفعل املنفي يفيد العموم؛ إذ معموله نكرة يف سياق النفي

 2.وهذا يشمل التركة والدية، )إرثا
 3.والرق كالكفر، املكلف مع وانون الصيب فيها يستوي اإلرث موانع :وقالوا -
يسد الباب على املدعني  أفحرمان القاتل ولو خط، وا مببدأ سد الذرائعواحتج -

 4.حترز للدماء ما ال حيترز لغريهاوي، للخطأ مع العمد
 وغري ، وبأن احلرمان من اإلرث عقوبة 5،واستدل احلنفية حبديث رفع القلم

 6.املكلف ال يعد من أهلها
 املَ«: واحتج املالكية بقوله صلى اهللا عليه وسلم نرِثُ مي لُ اخلَطَأرث  ،الِقَاتلَا يو

 8.وهذا احلديث خيصص سابقه 7.»من الدية
  

                                                             
 إبطال يف جاء ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الفرائض أبواب، رواه الترمذي من حديث أيب هريرة 1

: حديث، يرث ال القاتل: باب، الديات أبواب، ماجه وابن). 3/496(، )2109: (حديث، القاتل مرياث
: الترمذي يقول، وعمل واثار أحاديث من له يشهد ما له أن غري، ضعيف احلديث وإسناد). 3/662(، )2645(

 خطأ القتل كان إذا: بعضهم وقال، خطأ أو عمدا القتل كان، يرث ال القاتل أن العلم أهل عند هذا على العمل" 
مصنف عبد  :وينظر ". ببعض بعضها يقوى جيدة مراسيل هذه: " البيهقي وقال، "مالك قول وهو، يرث فإنه

 ،البيهقيسنن  ).4/1988( ،سنن الدارمي ).6/620( ،سنن أيب داود ).406ـ9/400( ،الرزاق
 ).363ـ6/360(
  ).23/443(، التمهيد :ابن عبد الرب ).86ـ8/85( ،احلاوي :املاوردي ).4/76(، األم: الشافعي :ينظر 2
  ).86ـ8/85( ،املصدر السابق :املاوردي: ينظر 3
  ).8/70(، الفروع: ابن مفلح ).86ـ8/85( ،املصدر السابق :املاوردي: ينظر 4
  ).81( :ينظر ص 5
  ).10/48( ،املبسوط :السرخسي). 43( ،أحكام القرآن :اجلصاص: ينظر 6
والصواب أنه موقوف  ).261:ص( ،)360( :حديث ،رواه أبو داود يف املراسيل من مرسل سعيد بن املسيب 7

بن حممد بن جاد سامي  :ت ،تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق :ابن عبد اهلادي :ينظر .على سعيد ورفعه شذوذ
  ).4/259( ،)1428/2007(1ط ،)الرياض(أضواء السلف ،العزيز بن ناصر اخلباينعبد ، اهللا
  ).13/20( ،الذخرية :القرايف: ينظر 8
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 :حمصل املسألة  - ث
 رفاملكلف إن قتل ، كالم احلنفية بأن منع اإلرث ال تعلق له باإلمث وال بالعقوبة د

قال  1،وال هو آت مبا يستحق عليه العقوبة، ؤمثمل يرث مع أنه ال ي أخط
، اخلاطئ كفعل فعلهما يكون أن الباب يف ما وأكثر : "معقبا السرخسي

 القتل جزاء هذا نقول ولكنا، وانون الصيب فكذلك، املرياث حرمي واخلاطئ
 االمتناع جيب ما احملظور الفعل ألن شرعا؛ باحلظر وصفي ال وفعلهما، احملظور

 توهم باعتبار املرياث حرمان مث حقهما، يف يثبت ال وذلك، الشرع خبطاب عنه
 املرياث حرمان إذ شرعا؛ وانون الصيب بقصد عتربي وال، االستعجال إىل القصد

) من( ألنه اخلاطئ؛ من يتحقق وذلك، التحرز يف منه تقصري باعتبار يكون إمنا
 إىل نسباني ال فإما وانون؛ الصيب من يتحقق وال، التقصري إىل نسبي أن أهل

 2".شرعا التقصري
  

 :سبب اخلالف  - ج
  للنظر املعىن هذا يف الشرع أصل معارضة اخلالف وسبب: "ابن رشد احلفيدقال 

 من الناس يتذرع لئال يرث؛ ال أن يقتضي املصلحي النظر أن وذلك املصلحي،
 لو فإنه ذلك؛ إىل يلتفت ال أن يوجب والتعبد الظاهر واتباع، القتل إىل املواريث

 تقول كما نسيا ربك كان وما، الشارع إليه اللتفت قصد مما ذلك كان
  3."الظاهرية

وإمنا يرجع اخلالف ، ويف كالمه رمحه اهللا نظر؛ فإن أصل حجة اجلمهور احلديث واآلثار
  :ألمور منها ـواهللا أعلم  ـ

  هل املعىن يف حرمان القاتل من اإلرث العقوبة ومعاملته بنقيض قصده؟ وهذه
، عجل دينهلييقتل من له عليه دين قبل األجل  العلة غري مطردة يف صاحب الدين

                                                             
  ).8/85( ،احلاوي :املاوردي: ينظر 1
  ).10/48( ،املبسوط2 

  ).4/144( ،بداية اتهد 3
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شكل ومن مل يشترط اطراد العلة مل ي، لتستعجل العتقاملستولدة تقتل سيدها ويف 
 1.عليه هذا

 مدى التوسع يف إعمال أصل سد الذرائع. 
 نون قصد معترب؟هل للصيب وا 

  

 :التخريج على املسألة  - ح
السابقجرى حكم فئة متالزمة داون على اخلالف ي ،قتضى مذهب احلنفية عدم حجبهمفم ،

2.وال نصيب هلم يف الدية عند املالكية، حجبون عند الشافعية واحلنابلةوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ).1436ـ2/1435( ،روضة املستبني :ابن بزيزة :ينظر 1
  28، 22، 18، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
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  .القضاء واجلنايات واحلدود :املطلب الثالث
  

 واملقسط املسرف اجلائر عباده من أن سبحانه علم ملا: "العز بن عبد السالمقال      
 عن القوي ليدفعوا والوالة؛ والقضاة اخللفاء بنصب أمر، والضعيف والقوي، املنصف
 أن سبحانه علم وملا... احلقوق وليحفظوا املنصف؛ العادل عن املسرف واجلائر، الضعيف

 شرع، املظلوم من الظامل مييزون وال، اخلصمني من الصادق على يقفون ال الوالة
 من الظامل والوالة واحلكام واخللفاء للقضاة يظهر حىت وأداءها؛ لهاوحتم الشهادات

 يزجره ال من عباده يف أن سبحانه علم وملا... املسرف اجلائر من املنصف والعادل، املظلوم
 والتعزيرات كاحلدود العاجلة العقوبات شرع، الشديد بالعذاب التهديد يردعه وال، الوعيد

 يصول من عباده يف أن علم وملا... العقوبات هذه أسباب ارتكاب عن زجرا والقصاص؛
 وقتل الطريق وبقطع، والتهديد والزجر بالضرب، واألموال واألبضاع النفوس على

  1".األموال ومنافع واألبضاع للنفوس حفظا ردعهم؛ شرع، النفوس
  

  .أحكام اجلنايات :الفرع األول
  

 .جنايات أفراد متالزمة داون .1
 

 :تصور املسألة  - أ
 نون واملعتوه أمجع أهل2.العلم على عدم القصاص من عادم التكليف كالصيب وا 
 مواألئمة األربعة على لزوم الدية املترتبة على جنايا. 
 مأعمد هي أم خطأ؟، واختلفوا يف جنايا 

  

                                                             
  ).188ـ184( ،علم املقاصد الشرعية :اخلادمي :وينظر ).122ـ120( ،ر املقاصداالفوائد يف اختص 1

 ).13/107( ،البناية :العيين ).7/234( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).26/95( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 2
 ،حاشية الدسوقي ).8/72( ،التوضيح :خليل ).23/621( ،اجلامع :ابن يونس ).2/851( ،املوطأ :مالك

 :البهويت). 6/273( ،الوسيط :الغزايل ).12/17( ،احلاوي :املاوردي ).7/157( ،األم :الشافعي ).4/237(
  ).2/277( ،اإلقناع :ابن القطان ).8/284( ،املغين :ابن قدامة: وانظر اإلمجاع ).5/514( ،كشاف القناع
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 1.وديته على عاقلته، ذهب اجلمهور إىل أن عمد الصيب خطأ 
  فلديتها ، عندهم إىل أن جناية الصيب جتري جمرى العمدوذهب الشافعية يف األظهر

وألمحد مثل هذا يف ، كالتغليظ والتعجيل وكوا يف خالص ماله، أحكام العمد
 2.املميز

  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور بالنقل والعقل: 

 3.»جنون خطَأٌعمد الصبِي واملَ « :قول علي رضي اهللا عنه، فمن النقل -
فأشبه شبه العمد ، غري املكلف ال يتحقق منه كمال القصد: قالوا، ومن العقل -

 4.يف كون عقله على العاقلة

                                                             
 ،املبسوط :السرخسي ).5672ـ11/5669(، التجريد: القدوري). 6/576(، األصل: الشيباين :ينظر 1
 عليه اتمع األمر " :قال رمحه اهللا ).2/851( ،املوطأ :مالك ).217ـ13/215( ،البناية :العيين). 26/86(

 ،اجلامع :يونسابن ". احللم  ويبلغوا احلدود، عليهم جتب مل ما خطأ، عمدهم وأن الصبيان، بني قود ال أنه: عندنا
). 7/3517(، )7/3441(، مسائل الكوسج). 2/1213(، روضة املستبني: ابن بزيزة ).762ـ23/760(

شرح : الزركشي). 8/383(، )8/260(، املغين: ابن قدامة). 331(، مسائل صاحل). 303(، مسائل أيب داود
، مصنف ابن أيب شيبة: وانظر بقية األقوال). 10/10(، الفروع: ابن مفلح). 6/79(، خمتصر اخلرقي

  ).52ـ8/49(، االستذكار). 445ـ7/444(، اإلشراف). 406ـ5/405(
، كفاية النبيه: ابن رفعة). 454ـ3/452(، الشرح الكبري: الرافعي). 12/317(، احلاوي: املاوردي: ينظر 2
  ).26/95( ،اإلنصاف :املرداوي). 69ـ16/68(
، )18394: (األثر، والسكران والصيب انون باب ،كتاب العقول ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنفهأثر علي  3
، الصيب عمد يف روي ما باب، بالسيف القصاص أبواب مجاع، اجلراح كتاب، الكربى يف والبيهقي). 10/70(

 أبواب مجاع، اجلراح كتاب، البيهقي أخرجه عنه اهللا رضي عمر عن حنوه وروي). 8/108(، )16082: (األثر
 رمحه البيهقي كليهما وضعف). 8/108(، )16081: (األثر، الصيب عمد يف روي ما باب، بالسيف القصاص

 باب، العقول كتاب، عنه معمر عن الرزاق عبد رواه، "خطأ الصيب عمد أن السنة مضت: " الزهري وقال. اهللا
  ). 762ـ23/760( ،املصدر السابق :ابن يونس :وانظر ).9/474( ،)18065( :األثر، احللم يبلغ مل ممن القود

املرجع  :ابن قدامة ).8/56( ،التمهيد :ابن عبد الرب ).5672ـ11/5669( ،املرجع السابق :القدوري :ينظر 4
  ).8/383( ،السابق
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 : "السرخسيقال ، والعمد ينبين عليه، الصيب وانون غري خماطبني باحملظور  -
 من يتحقق القصد فأصل، شرعا األحكام يف معترب قصد عن عبارة العمد

 لبناء صاحل غري ألنه كذلك؛ الصيب وقصد بالعمدية، فعلها يوصف وال البهيمة،
 1".يضره فيما ال ينفعه فيما شرعا قصده فاعتبار، عليه الشرع أحكام

 وقال الشافعية: 
 يف بينهما الفرق وقع، العبادات يف وخطئه عمده بني الفرق وقع من كل " -

وذلك أن الصيب إذا أكل عمدا يف الصوم مثال  2،"العاقل  كالبالغ اجلنايات
 .وهكذا سائر عباداته، خبالف سهوه فيه، أبطل صومه

  

 :حمصل املسألة  - ث
ا مل غري أن الشرع الكرمي ملّ، ال شك أن للصيب املميز واملعتوه شيئا من اإلرادة     

لحق جنايات وعليه  فاألشبه أن ت، ط ا كثريا من األحكامنِومل ي، تكتمل مل يعتد ا
وعمال ، الصيب وانون بالتكليف يف حكم اإلسقاط؛ ملا يف قوة جانب االحتياط فيها

  .باآلثار ولو مع ضعفها
  

 :سبب اخلالف  - ج
 عليه غلب فمن واملخطئ؛ العامد بني الصيب فعل تردد: اختالفهم سبب : "ابن رشدقال 
  3."العاقلة على أوجبها اخلطأ شبه عليه غلب ومن ماله، يف الدية أوجب العمد شبه

لحق جناياته حبكم التكليف يف فهل ت، وسبب التردد وجود شيء من اإلرادة عند الصيب
  .أو بالصالة والصيام يف حكم االعتداد بالعمد؟ واهللا أعلم، اإلسقاط

   

                                                             
  ).26/86( ،املبسوط 1
  ).12/317( ،احلاوي :املاوردي 2
  ).196ـ4/195( ،بداية اتهد 3
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 :التخريج على املسألة  - ح

خمففة  العاقلةوديتها املترتبة على ، فال قصاص فيها، جنايات أفراد متالزمة داون خطأ
  1.منجمة

  
 .كفارة جنايات أفراد املتالزمة .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
  2.العلماء على إسقاط القصاص يف جناية غري املكلفأمجع 
 واختلفوا يف إجياب الكفارة عليه. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 وهذا اختيار ، جتب الكفارة يف مال غري املكلف اجلاين من جمنون أو صيب

 3.اجلمهور
  4.ال كفارة إال على املكلف: احلنفية فقالواوخالف 
  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور جبملة من األدلة: 

                                                             
  22، 20، 18، 13، 6، 5 :رقمتنظر القواعد  1
  ).333: (ص ينظر 2
 ،التوضيح :خليل ).420ـ12/419( ،الذخرية :القرايف ).3/1129( ،عقد اجلواهر الثمينة :ابن شاس :ينظر 3
حبر  :الروياين ).64ـ13/36( ،احلاوي :املاوردي ).10/133( ،املختصر الفقهي :ابن عرفة ).8/183(

 :ابن قدامة ).7/3612( ،مسائل الكوسج ).16/253( ،كفاية النبيه :رفعةابن  ).242ـ14/241( ،املذهب
 ،اإلنصاف :املرداوي ).7/351( ،املبدع :برهان الدين ابن مفلح ).2/152( ،احملرر :اد ).8/513( ،املغين

)25/42.(  
 ،الصنائعبدائع  :الكاساين ).26/95( ،املبسوط :السرخسي ).11/5812(، التجريد: القدوري :ينظر 4
  ).6/139( ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).7/252(
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,    *  +   (!  "          #  $  %  &  '        )M  : بقوله تعاىل -

5  4 3  2  1  0  /  .  - 7  6L 
 1.وعمومه يشمل غري املكلفني )92:النساء(

؛ ألا ملا كانت عن النفس التكليفشترط فيها ال ي الكفارة من خطاب الوضع -
وإن مل يتوجه  ،والصيب وانون: "وياينالرقال  2،أشبهت عوض املتلفات

: املزمل( M  a   `  _  ^L : ىلإليهما اخلطاب مواجهة كقوله تعا

وجه إيل الصيب فت ،والكفارة خطاب التزام ،توجه إليهم خطاب االلتزام) ٢٠
 3".وانون كالدية

 4.حق مايل للعباد يستوي فيه املكلف وغري املكلفالكفارة  -
 وقالوا 5،واستدل احلنفية حبديث رفع القلم: 

 .وال ذنب على غري مكلف، الكفارة ستر وحمو للذنب -
وال هو مبحل ، لزم بعبادةوغري املكلف ال ي، يف الكفارة شائبة عبادة وعقوبة -

 6.للعقوبة
، وكفارة الظهار واليمني، الصومنلزمكم بتكليف الصيب بكفارة إبطال : وقالوا -

 7.ومجيع هذا ال تقولون به
   

                                                             
 ،حبر املذهب :الروياين ).64ـ13/36( ،احلاوي :املاوردي ).420ـ12/419( ،الذخرية :القرايف :ينظر 1
  ).242ـ14/241(
  ).8/183( ،التوضيح :خليل :ينظر 2
  ).14/242( ،السابقاملصدر  3
 :ابن قدامة ).242ـ14/241( ،السابق املصدر :الروياين ).64ـ13/36( ،املصدر السابق :املاوردي :ينظر 4

  ).8/514( ،املغين

  ).81( :ينظر ص 5
 ،تبيني احلقائق :الزيلعي ).26/95( ،املبسوط :السرخسي ).11/5812(، التجريد: القدوري :ينظر 6
)6/139.(  
  ).11/5813(، املرجع السابق: القدوري :ينظر 7
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 :حمصل املسألة  - ث
وهي من حقوق اهللا عز وجل ال من حقوق ، يف الكفارة شائبة عبادة وعقوبة       
والكفارة كامسها ، ولذا ال تصح النيابة فيها عند مجع من أهل العلم خبالف الدية، العباد

ومتسك اجلمهور بعموم اآلية فيه ، مقابل اإلتالف كالديةمكفرة للذنوب املترتبة ال يف 
  1.نظر؛ إذ األصل توجه اخلطاب التشريعي إىل املكلف فقط كما قرره مجهور األصوليني

وميني غري املكلف غري منعقدة ، بأن الصوم عبادة بدنية، وأجاب اجلمهور عن إلزام احلنفية
، ات والتعويضات مثل جزاء الصيدوالكفارة عبادة مالية تشبه النفق، أصال كظهاره

ويوهو من العبادات ، كفارة القتلزئي شكل على كالم اجلمهور وجود الصوم كأحد ج
  2.البدنية اليت ال جتب على الصيب وانون إمجاعا

  

 :يتلخص يف النقاط التالية :سبب اخلالف  - ج
  ا ملا كانت  "3: أبو الضياء خليلقالجعلوا الكفارة من باب خطاب الوضع؛ أل

كانت عن النفس أشبهت عوض املتلفات، فإن كان هلذا دليل من إمجاع أو غريه 
 4".فيجب التسليم، وإال فالظاهر سقوطها عنهما، وردها إىل خطاب التكليف

 5أو من حقوق العباد؟، هل الكفارة من حقوق اهللا عز وجل 
  من قال بالثاين أدخل غري املكلف؛ إذ هو حمل ، زواجرهل الكفارات جوابر أو

زجر عن املنهيأن ي ،6.ؤدب على فعلهوي 
                                                             

  ).5815ـ11/5814(،، التجريد: القدوري :ينظر 1
 ،املغين :ابن قدامة ).64ـ13/36( ،احلاوي :املاوردي ).420ـ12/419( ،الذخرية :القرايف: ينظر 2
)8/514.(  
 القاهرة علماء يف صدرا - اهللا رمحه - كان: " فرحون ابن قال، باجلندي املعروف، موسى بن إسحاق بن خليل  3
 من فنون يف مشاركا، البحث أصيل الذهن ثاقب، التحقيق أهل من ممتعا أستاذا، وديانته فضله على جممعا، ةعزياملُ

ابن : تنظر ترمجته). 776: (تويف سنة، "صحيح النقل ،يف مذهب مالك فاضال ،والفرائض واحلديث العربية
، احملاضرةحسن : السيوطي). 2/207(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 358ـ1/357(، الديباج املذهب: فرحون

)1/460.(  
  ).14/242( ،حبر املذهب :الروياين :وينظر ).8/183( ،التوضيح 4
  ).11/5814(، املرجع السابق: القدوري :ينظر 5
  ).1/213( ،الفروق :القرايف :ينظر 6
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 :التخريج على املسألة  - ح
  1.وليس على أوليائهم شيء، ال يؤمر أفراد املتالزمة بالكفارة إن هم قتلوا        

  
 .اشتراك أفراد املتالزمة واملكلفني يف القتل .3

  

 :تصور املسألة  -  أ
  كما أمجعوا على لزوم ، العلم على سقوط القصاص عن غري املكلفنيأمجع أهل

 2.الدية
 واختلفوا يف القصاص من املكلف املشارك. 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 ال قصاص عليهما ،وتاملكلف يف ماله وغريه على عاقلته، ف الدية بينهمانص ،

 3.وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة
 اختالفهم يف قتل غري املكلف أعمد هو أم خطأ؟  اختلف الشافعية هاهنا بناء على

ودية غري املكلف ، فعلى القول بأنه خطأ يسقط القصاص عن اجلاين املكلف
وعلى غريه نصف دية ، قتص من املكلفوعلى أنه عمد ي، خمففة يف مال عاقلته

 4.وهو رواية عن أمحد ،وهو األظهر عندهم، مغلظة يف ماله

                                                             
 33، 22، 20، 18، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).333( :ينظر ص 2
 ،بدائع الصنائع :الكاساين ).26/93( ،املبسوط :السرخسي ).184ـ180( ، أحكام القرآن: اجلصاص :ينظر 3
 :ابن مفلح). 8/295( ،املغين :ابن قدامة). 303(، مسائل أيب داود ).410( ،عبد اهللامسائل  ).7/235(

، مصنف عبد الرزاق: ينظر. قتادة واحلسن والنخعي وإسحاق واألوزاعي: وقال به ).365ـ9/364( ،الفروع
  ).52ـ8/51(، االستذكار: ابن عبد الرب). 488ـ9/487(
 ،تتمة اموع ).6/265( ،الوسيط: الغزايل ).12/130( ،احلاوي :املاوردي). 6/24(، األم: الشافعي :ينظر 4

: وقال به ).8/295( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).7/3333( ،مسائل الكوسج ).371ـ18/370( ،اموع
). 437ـ5/436(، مصنف ابن أيب شيبة). 488ـ9/487(، مصنف عبد الرزاق: ينظر. الزهري ومحاد وزفر

  ).7/356(، اإلشراف: ابن املنذر). 52ـ8/51(، املرجع السابق: ابن عبد الرب
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 ُواملتأخرون على ، فمن قائل بوجود القولني، املالكيةحترير مذهب يف ختلف ا
، ف الدية على أولياء غريهنصقتص من املكلف وتالطرفان اُ 1فإن متاأل، التفصيل

إال إن حلف األولياء قسامة على املكلف ، وإن انتف التمالؤ  سقط القصاص
فال تأثري ، اأما إذا كان شريكه جمنون، وتسقط الدية عن أولياء الصيب، قتص منهفي

 2.للقسامة؛ وذلك لقوة اشتراك انون خالفا للصيب الضعيف البنية
  

 :األدلة  - ت
 فاجلناية موزعة بينهما، اعتد احلنفية واحلنابلة بفعل من ال قصد له وال مأمث عليه ،

وكذلك فإن هذا ، فحكمه اإلسقاط خالفا للدية، ومبا أن القصاص ال يتجزأ
بالشبهات؛ إذ قد تكون اجلناية من فعل غري  االختيار هو موجب درء احلدود

 3.املكلف
 وقد مر بيان  ،بىن الشافعية اختيارهم لالقتصاص على االعتداد بعمد غري املكلف

فيستحقها اجلاين املكلف وال  ،إن القصاص عقوبة جزاء العدوان :وقالوا 4،دليله
  5.اعتبار بالشريك

  أما يف غري  ،القتل قاتال وإن مل يباشر الفعليعترب املالكية يف التمالؤ كل مشترك يف
خبالف  ،أن مشاركة انون قوية ومؤثرة ،فالفرق بني انون والصيب ،التمالؤ

 6.الصيب لضعف بنيته اجلسمية
   

                                                             
  ).1/439(، )مأل: (مادة، تاج العروس: الزبيدي: ينظر. اوتساعدو وتعاونوا عليه تضافروا: أي 1
 أن الكبري على أن عمدا مجيعا رجال قتال إذا والصغري الكبري يف " :قال رمحه اهللا ،)2/851( ،املوطأ :مالك :ينظر 2

 ،مناهج التحصيل :الرجراجي ).2/1213( ،روضة املستبني :ابن بزيزة ."الدية  نصف الصغري وعلى يقتل،
  ).4/246( ،حاشية الدسوقي ).8/63( ،التوضيح :خليل). 237ـ10/234(
  ).8/295( ،املغين :ابن قدامة ).184ـ180( ، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 3
  ).33( :ينظر ص 4
  ).12/130( ،احلاوي :املاوردي: ينظر 5
حاشية ). 237ـ10/234( ،السابق املرجع :الرجراجي ).2/1213( ،السابق املرجع :ابن بزيزة :ينظر 6

  ).4/246( ،الدسوقي
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 :حمصل املسألة  - ث
فمن اتصف به استحق العقوبة بغض النظر عن وجود شريك أو ، القصاص جزاء العدوان

قتص من فكيف ي، احتمال حتقق اجلناية بفعل غري املكلفغري أنه يشكل عليه ، ال
  املكلف وهو غري قاتل مثال؟

 :ن اخلَطَّابِعمر بويدل على ما قالوه أثر ، فاختيار السادة املالكية سامل من اإليراد، لذا
لَو تماَأل علَيه  " :الَ عمروقَ ،لَ غيلَةبِرجلٍ واحد قَتلُوه قَت عةًتلَ نفَرا، خمسةً أَو سبقَ أنه«
  1.»لُ صنعاَء لَقَتلْتهم جميعاأَه

  

 :سبب اخلالف  - ج
  أن وممكن، يتبعض ال القتل فإن شبهة؛ هذه أن احلنفية وعمدة " :ابن رشدقال 

 عليه ممن ذلك كإمكان عليه قصاص ال الذي فعل من نفسه إفاتة تكون
 2،»ادرُءوا الْحدود بِالشبهات«: - والسالم الصالة عليه - قال وقد القصاص،

  . الدية وهو بدله، وجب الدم يكن مل وإذا
 كل فكأن الدماء، حلوطة التغليظ تقتضي اليت املصلحة إىل النظر الثاين الفريق وعمدة
ويف تضعيفه  3".القياس يف ضعف وفيه نفسه، حكم فله بالقتل انفرد منهما واحد

  .نظر كما مر بسطه

                                                             
). 2/871(، )13: (األثر، والسحر الغيلة يف جاء ما باب ،كتاب العقول ،رواه مالك يف املوطأ واللفظ له 1

 :األثر ،كلهم منهم يقتص أو يعاقب هل رجل، من قوم أصاب إذا باب، الديات كتاب، الصحيح يف والبخاري
)6896( ،)9/8.(  
 ما باب ،كتاب احلدود ،رواه البيهقي يف الكربى ،»ادرءوا احلدود«: بلفظ رضي اهللا عنه من قولهعلي صح عن  2

 أبو رواه، عباس ابن حديث من مرفوعا وروي). 8/414(، )17089: (األثر، بالشبهات احلدود درء يف جاء
 الستر باب، احلدود أبواب، ماجه ابن أخرجه هريرة أيب عن وحنوه). 4: (احلديث، احلدود كتاب، املسند يف حنيفة
 احلدود أبواب، الترمذي أخرجه عائشة وعن). 3/579(، )2845: (حديث، بالشبهات احلدود ودفع املؤمن على
واألئمة النقاد  ).3/85( ،)1424( :احلديث ،احلدود درء يف جاء ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن

، التلخيص احلبري: ابن حجر). 8/413(، سنن البيهقي). 228(، علل الترمذي :ينظر .على ضعفه مرفوعا
  ).512ـ5/511(، مصنف ابن أيب شيبة: وانظر آثار الصحابة والتابعني). 105ـ4/104(
 ).2/1213( ،روضة املستبني :ابن بزيزة: وانظر ).4/179( ،بداية اتهد 3
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  حمكوما منهما واحد كل يكون أن الباب هذا يف القياس " 1:ابن عبد الربقال 
 2".بالقتل  انفرد كأنه، غريه دون نفسه حبكم عليه

  

  :التخريج على املسألة  - ح
فإن انتف التمالؤ سقط ، قتل اجلاين املكلف إن متاأل مع أحد أفراد متالزمة داوني

ف نصوت، مشاركة مؤثرة؛ وذلك لقوم البدنيةالقصاص؛ إذ مشاركة أفراد املتالزمة 
فتسقط إذا حلف أولياء الدم على   ،الدية على أولياء أفراد املتالزمة إال إن كانوا صغارا

  3.املكلف قسامة
  

  .أحكام القضاء :الثاينالفرع 
  

 .شهادة فئة متالزمة داون .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
 نون4.أمجع أهل العلم على رد شهادة ا 
 " بيان واجلواري شهادواختلفوا يف5".ة من مل يبلغ من الص 

   

                                                             
احلافظ شيخ علماء األندلس  : "القاضي عياضقال ، حممد النمريسف بن عبد اهللا بن يوأبو عمر  :بن عبد الربا 1

 – 368 (، )االستذكار(، )التمهيد : (من تصانيفه، "وكبري حمدثيها يف وقته، وأحفظ من كان ا لسنة مأثورة
، وفيات األعيان: ابن خلكان). 130ـ8/127(، ترتيب املدارك: القاضي عياض: تنظر ترمجته). هـ463

  ).163ـ18/153(، سري أعالم النبالء: الذهيب). 72ـ7/66(
  ).8/52( ،االستذكار 2
 13، 8، 6، 5 :تنظر القواعد 3
  ).2/160( ،اإلقناع :ابن القطان ).68( ،اإلمجاع :ابن املنذر :ينظر 4
  ).53( ،مراتب اإلمجاع :ابن حزم 5
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 :اآلراء يف املسألة  - ب
 فردوا شهادة الصبيان ، ذهب اجلمهور إىل اشتراط البلوغ والعقل يف الشهادات

 1.مجلة وتفصيال
 وأمحد يف رواية إىل قبول شهادة الصبيان  2وذهب املالكية ومجع من السلف

واملشهور يف املذهب قصر ذلك على املميزين يف الدماء ، بعضهم على بعض
، ومل يتفرقوا، مل خيتلفوا، بشرط كوم ذكورا اثنني فما فوق، واجلروح خاصة
 3.ومل خيالطهم بالغ

  

                                                             
 ).9/136( ،البناية :العيين ).16/113( ،املبسوط :السرخسي ).2/238( ، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 1

: ابن حجر ).7/347( ،الوسيط: الغزايل ).61ـ17/59( ،احلاوي :املاوردي). 51ـ7/49(، األم :الشافعي
 :ابن مفلح). 145ـ10/144( ،املغين :ابن قدامة). 8/4088( ،الكوسجمسائل  ).5/277( ،فتح الباري

  ).1/305(، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو ).6/416( ،كشاف القناع :البهويت ).11/329( ،الفروع
: األثر، الصبيان شهادة: باب، الشهادات كتاب، املصنف يف الرزاق عبد عند عنه اهللا رضي كعلي 2
، الصبيان شهادة يف باب، واألقضية البيوع كتاب، املصنف يف شيبة أيب وابن). 8/350(، ) 1550315504(

: باب، الشهادات كتاب، املصنف يف الرزاق عبد عند عنه اهللا رضي ومعاوية). 4/360(، )21048: (األثر
، األقضية كتاب، املوطأ يف مالك عند عنه اهللا رضي الزبري وابن). 8/350(، )15501: (األثر، الصبيان شهادة

 شهادة: باب، الشهادات كتاب، املصنف يف الرزاق وعبد). 2/726(، )9: (األثر، الصبيان شهادة يف القضاء باب
 يف باب، واألقضية البيوع كتاب، املصنف يف شيبة أيب وابن). 8/348(، )1549415495: (األثر، الصبيان
وعروة واحلسن والشعيب وشريح والنخعي وابن سريين وعمر بن  ).4/359( ،)21034( :األثر، الصبيان شهادة

 ،عبد الرزاق يف املصنف: ينظر .املسيب والزهريعبد العزيز وأبو بكر بن حزم وربيعة وعطاء وابن أيب ليلى وابن 
 ،اإلشراف :ابن املنذر ).27ـ4/25( ،املدونة ).360ـ4/359( ،ابن أيب شيبة يف املصنف). 351ـ8/348(
 :ابن القيم ).145ـ10/144( ،املغين :ابن قدامة ).514ـ8/513(، احمللى: ابن حزم ).275ـ4/274(

 ،)1428(1ط ،)مكة املكرمة (دار عامل الفوائد ،نايف بن أمحد احلمد: ت ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية
  ).459ـ1/457(
 بينهم فيما جتوز الصبيان شهادة أن ،عندنا عليه اتمع األمر : "قال رمحه اهللا، )2/726(، املوطأ: مالك :ينظر 3

 كان إذا، ذلك غري يف جتوز ال وحدها، اجلراح من بينهم فيما شهادم جتوز وإمنا غريهم، على جتوز وال اجلراح، من
 على العدول أشهدوا قد يكونوا أن إال هلم، شهادة فال افترقوا فإن، يعلموا أو خيببوا أو، يتفرقوا أن قبل ذلك

، املقدمات املمهدات: ابن رشد). 17/420(، اجلامع: ابن يونس). 4/6(، املدونة". يتفرقوا أن قبل شهادم
: خليل). 392ـ3/391(، جامع أحكام القرآن: القرطيب). 477ـ9/476(، والتحصيلالبيان ). 2/284(

، املرجع السابق: ابن قدامة). 436(، مسائل عبد اهللا). 185ـ4/183(، حاشية الدسوقي). 7/460(، التوضيح
  ).357ـ11/356(
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 :األدلة  - ت
  :قال اجلمهور

  يقول تبارك ، والبلوغ شرط فيها ،الشهادةحصل اإلمجاع على اشتراط العدالة يف
^  _  `  M\  [   Z  Y]     c  b  a  :وتعاىل

  g  f  e  dL )على يةاآل هذه فدلت " :املاورديقال  1.) ٢٨٢: البقرة 
  :أوجه ثالثة من الصبيان شهادة قبول من املنع
  .الرجال من الصبيان وليس M   \  [L: قوله: أحدها -
 دل M   c  bL : قال أن إىل الرجلني عن عدل ملا إنه: والثاين  -

  .الصبيان من غريهم إىل يعدل ال أنه على
 رضىي ممن الصبيان وليس M     g  f  e  dL: قال إنه: والثالث  -

 2."الشهداء  من
 يزين لشهادة الصبيانفاالتباع والنظر، أما عمدة ا: 
ملا جاء يف ذلك تباع اال :ازا على املعلوم يف املذهبووجه إج : "ابن رشدقال  -

، مع أن له حظا من النظر، وهو أن الشهادة ملا - رضي اللَّه عنهم - عن السلف 
فيها  ىكتفجاز أن ي ،كان طريقها اليقني لغالب الظن بصحتها، دون العلم مبغيبها

بشهادة  ىكتفال حيضره إال الصبيان، كما ي بشهادة الصبيان يف املوضع الذي
 3."ع الذي ال حيضره إال النساءالنساء يف املوض

                                                             
، األم: الشافعي ).16/113( ،املبسوط :السرخسي ).2/238( ، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 1
  ).8/515( ،احمللى :ابن حزم ).145ـ10/144( ،املغين :ابن قدامة ).51ـ7/49(
  ).17/59( ،احلاوي 2
 الرمي الصبيان تعليم إىل الشرع ندب قد: املالكية قالت " :ابن القيموقال  ).9/478( ،البيان والتحصيل 3

 أقدامهم، وتقوية أعضائهم وتصليب والفر، والكر والضرب، السالح محل على يدرم ما وسائر والصراع افقَوالثِّ
 وقد ذلك، يف وأنفسهم خيلون أحواهلم غالب يف أم ومعلوم والفرار، العار من واألنفة واحلمية البطش، وتعليمهم

 الدماء، حبق الشارع احتاط وقد، دماؤهم ألهدرت بعض على بعضهم قول نقبل مل فلو بعض، على بعضهم جيين
  ).458ـ1/457(  ،الطرق احلكمية ".واحد درهم يف ذلك يقبل مل كان وإن واليمني، اللوث فيها قبل حىت



- 345  - 
 

  1.وفيه نظر إال أن يراد أنه املستقر قضاء بأخرة، دعي إمجاع أهل املدينة يف املسألةاُ -
  

 :حمصل املسألة  - ث
  :اعترض اجلمهور على أدلة ايزين مبا يلي

 ابن عباسفقد سئل  ،وليس بعضهم حجة على اآلخر ،اختلف السلف فيما بينهم 
M  f  e  d  :قَالَ اللَّه تعالَى " :قالف، انيشهادة الصبرضي اهللا عنهما عن 

  gL )من، )٢٨٢: البقرةوليسوا م 2".ضونري
 

 أن لصح، الرجال عن واالنفراد االجتماع ألجل الصبيان شهادة قبول جاز لو قبلت 
 وهذا واألعراس، احلمامات يف اجتماعهن حال بعض على بعضهن النساء شهادة

 الرجال مع قبلني إذ بالقبول؛ أوىل أن مع، الضرورة حصول مع به تقولون ال ما
  3.األموال يف

  

أن ، وادعى بعضهم جوابا عن إشكال اجلمهور، ومل أجد للمجيزين جوابا عن اآلية
الصبيان ي4.وال أعلم دليال لتفرقته، قبلنشرع اجتماعهم خالفا للنساء؛ ولذا مل ي  

   

                                                                                                                                                                              
 على، مالك عن القصار ابن عن سيأيت كما والصيب الكافر رواية وكذا الصبيان شهادة وقبول : "القرايفوقال 
 حمال منها ستثىني والقواعد التجويز، عدم تقدير على املشقة لزوم جهة من ذلك إىل الضرورة إلجلاء ؛األصل خالف

  ).1/12(، الفروق، "الضرورات
ابن أيب : ينظر .ـ رمحهما اهللا ـ وقد خالف سامل والقاسم ،)7/460( ،التوضيحادعاه ابن احلاجب كما يف  1

 ،املدونة ).4/359( ،)21038( :األثر ،في شهادة الصبيان باب ،كتاب البيوع واألقضية ،شيبة يف املصنف
)4/25.( 
، )1549415495: (األثر، الصبيان شهادة: باب ،كتاب الشهادات ،عبد الرزاق يف املصنفرواه  2
 ،)21034( :األثر ،الصبيان شهادة يف باب، واألقضية البيوع كتاب، املصنف يف شيبة أيب وابن). 8/348(
  .بأسانيد إىل ابن عباس جيدة )4/359(
  ).17/59( ،احلاوي: املاوردي :ينظر 3
  ).185ـ4/183(، الدردير وحاشية الدسوقي: ينظر 4
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 قرينة هي وإمنا مالك، عند شهادة احلقيقة يف ليست"  قبول الصبيانواحلاصل أن قضية 
وذا التأصيل ينفك هذا االختيار  1."نوا جيب لئال يتفرقوا؛ ال أن فيها اشترط ولذلك ؛حال

  .واهللا أعلم، عن إشكاالت اجلمهور
  

 :سبب اخلالف  - ج
أو من باب إعمال ، هل قبول شهادة الصبيان من باب اعتبارها شهادة شرعية كاملة

  القرائن املندرج حتت املصاحل املرسلة؟
  2." املصلحة قياس إجازته باب من هو لذلك مالك وإجازة : "احلفيد ابن رشدقال 

  

 :التخريج على املسألة  - ح
قبل أن يتفرقوا إن اتفقت أقواهلم ومل ، اثنني فأكثر، تقبل شهادة املميزين من الطائفة

  .خيالطهم غريهم
، الواحد منهم كقرينة؛ فإن الكذب يكاد ينعدم عندهم كما مروميكن االستئناس بشهادة 

  3.بشرط أن تكون يف الشيء الظاهر ال الدقيق
ويف املميزين كالم كثري ، فإن كانوا غري مميزين مل تقبل بال خالف، أما أخبارهم :فائدة

وحمصله أن أخبار الصبيان تفيد شيئا من الظن الذي يكفي يف اإلثبات ، ألهل العلم
قال ، حنو قبول اهلدية والدعوة واالستئذان وغري ذلك، نفي يف كثري من أحوال الناسوال

 وعليه عمل األمة ،قبل قول الصيب والكافر واملرأة يف اهلدية واالستئذاني : "ابن القيم
وذلك ملا احتف بأخبارهم من القرائن اليت تكاد تصل إىل حد القطع يف  ؛قدميا وحديثا

   4".وعموم احلاجة إليه ،عموم البلوى بذلكمع  ،كثري من الصور
وحكم أفراد املتالزمة مخ5.ج عليهر  

                                                             
 ).4/246( ،بداية اتهد :ابن رشد احلفيد 1
  ).4/246( ،املرجع نفسه 2
  30، 19، 6، 5: والقواعد رقم ). 70: (ينظر ص 3
  ).7ـ1/6( ،بدائع الفوائد 4
 ،)2/81( ،الصنائعبدائع : الكاساين). 5/169( ، أحكام القرآن: اجلصاص: وانظر ،30 :تنظر القاعدة رقم 5
). 6/252(، التوضيح: خليل ).1/14(، قالفرو: القرايف ).1/247(، رد احملتار: ابن عابدين). 2/253(

، )3/201(، )1/176(، اموع: النووي). 13ـ3/12(، الوسيط: الغزايل). 1/23(، احلاوي: املاوردي
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 .تقلد فئة متالزمة داون للقضاء .2
  

 :تصور املسألة  -  أ
فأما كمال  " :املاورديقال  1،أمجع أهل العلم على اشتراط العقل والبلوغ ملتويل القضاء

فال ، ألن باجتماعهما يتعلق التكليف ويثبت للقول حكم ؛فهو بالبلوغ والعقل: احلكم
 ،ألنه ليس لواحد منهما متييز صحيح ؛جيوز أن يكون القاضي غري بالغ وال خمتل العقل

لد القضاء صيب أو خمتل العقل كانت واليته باطلة، وأحكامه فإن قُ، وال لقوله حكم نافذ
وألن كل واحد ؛ »ع القلم عن ثالثةرف« -صلى اهللا عليه وسلم   -مردودة، لقول النيب 

 2."منهما موىل عليه فلم جيز أن يكون واليا، وال يلزمه حكم قوله، فلم يكن لغريه الزما
  

 :التخريج على املسألة  - ب
ال جيوز تقليد فئة متالزمة داون منصب القضاء وإن ميزوا؛ إذ العلماء يشترطون متام العقل 

فيه بالعقل الذي يتعلق  ىكتفوليس ي : "املاورديقال ، ومها معدومان عند الفئة، والفطنة
بعيدا  ،به التكليف من علمه باملدركات الضرورية حىت يكون صحيح التمييز جيد الفطنة

  3."يتوصل بذكائه إىل حل ما أشكل وفصل ما أعضل ،من السهو والغفلة

                                                                                                                                                                              
، )1/327(، املغين: ابن قدامة ).297ـ2/295(، املنثور: الزركشي). 16/156(، شرح مسلم .)9/157(
  ).11/22(، اإلنصاف: املرداوي. )7/10(
رد  :ابن عابدين ).3/603( ،النهر الفائق :ابن جنيم سراج الدين). 4/175( ، تبيني احلقائق: الزيلعي: ينظر 1

: خليل). 5/228(، املنتقى: الباجي ).366(، )1794: (املادة، جملة األحكام العدلية ).5/354( ،راحملتا
الشرح : الرافعي). 11/160(، حبر املذهب: الروياين). 6/87(، مواهب اجلليل: احلطاب). 7/401(، التوضيح

: املرداوي ).7/236( ،شرح اخلرقي :الزركشي). 10/36( ،املرجع السابق :ابن قدامة). 12/417( ،الكبري
 ).8/304( ،نيل األوطار :الشوكاين ).49( ،اإلمجاعمراتب  :ابن حزم :وانظر اإلمجاع ).28/297( ،اإلنصاف

أضواء : الشنقيطي). 126(، احمللى: ابن حزم: ينظر، أمجعوا على اشتراط البلوغ والعقل يف اإلمامة الكربىكما 
 ).1/28(، البيان

  ).16/154( ،احلاوي 2
  ).16/154( ،نفسهاملصدر  3
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لحق أفراد املتالزمة باملميزين يف جواز حتكيمهم خارج إطار القضاء كما هو عند وال ي
العقلي  النمو رر سابقا من تفوق الصبيان املميزين على املعتوهني يفملا قُ 1بعض العلماء؛

  2.الفكري واإلدراك
  

  .أحكام احلدود :الثالثع الفر
  

 .انتهاك أفراد املتالزمة حلدود اهللا عز وجل .1
  

 :تصور املسألة  -  أ
  أمجع أهل العلم على وجوب منع غري املكلفني من انتهاك حمارم اهللا عز وجل

 3.وحدوده
 وال حد  5،فال يقام عليهم حد الزنا 4،وأمجعوا على إسقاط احلدود عنهم

     7،أو السكر 6،القذف
                                                             

 ).4/137( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 1
  32، 19، 11، 6، 5 :والقواعد رقم ).126( :ينظر ص 2
 ).22( :ينظر القاعدة رقم 3
ابن  ).3/124( ،النهر الفائق :ابن جنيم ).6/262( ،البناية :العيين ).7/39( ،بدائع الصنائع :الكاساين :ينظر 4

 :البهويت ).7/191( ،األم :الشافعي ).3/248( ،املقدمات املمهدات :ابن رشد ).22/452( ،اجلامع :يونس
 ).8/50( ،االستذكار :ابن عبد الرب ).2/265( ،اإلقناع :ابن القطان :وينظر اإلمجاع ).6/78( ،كشاف القناع

 ).9/66( ،املغين :ابن قدامة ).12/121( ،فتح الباري :ابن حجر ).1/1013( ،القبس :ابن العريب
 ).6/257( ،املرجع السابق :العيين ).7/34( ،السابق املرجع :الكاساين). 9/54(، املبسوط: السرخسي: ينظر 5

 ).8/233( ،التوضيح :خليل ).22/161( ،املصدر السابق :ابن يونس ).3/127( ،السابق املرجع :ابن جنيم
املرجع : ابن قدامة). 7/3637(، مسائل الكوسج ).6/435( ،الوسيط :الغزايل). 4/313(،  الدردير والدسوقي

 ).6/96( ،السابق املرجع :البهويت). 9/66(، السابق
 ،املصدر السابق :ابن يونس). 6/362( ،املرجع السابق :العيين ).7/40( ،السابق املرجع :الكاساين :ينظر 6
، مسائل الكوسج ).13/256( ،احلاوي :املاوردي). 4/325(، الدردير وحاشية الدسوقي ).451ـ22/450(
 ).26/349(، اإلنصاف: املرداوي). 7/3648(
 ،السابق املرجع :خليل ).4/37( ،رد احملتار :ابن عابدين ).7/39( ،السابق املرجع :الكاساين :ينظر 7
الشرح : الرافعي ).6/504( ،املصدر السابق :الغزايل). 4/352(، املرجع السابق: الدردير والدسوقي ).8/330(

 ).6/2852(، مسائل الكوسج). 11/273(، الكبري
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 2.أو احلرابة 1،أو السرقة
حديث علي بن أيب طالب املشهور يف رفع : ومستند هذا اإلمجاع عدة أحاديث منها

  4.وحديث ابن عباس يف قصة ماعز 3،القلم
 كما، احلكمة تلك عدم عند يشرعه ال حلكمة تعاىل اهللا شرعه سبب كل : "القرايفقال 
 منهم اجلناية تقدمت وإن اانني حق يف يشرعها ومل، للزجر واحلدود التعزيرات شرع
 وضابطه، الشريعة يف كثري وذلك... احلرمة اخنراق مبقادير شعورهم لعدم التكليف؛ حالة

  5".عشري ال مقصوده حيصل ال سبب كل أن
   

                                                             
سراج  ).7/4( ،البناية :العيين ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 9/184(، املبسوط: السرخسي: ينظر 1

 ).8/285( ،التوضيح :خليل ).22/161( ،اجلامع :ابن يونس ).3/174( ،النهر الفائق :ابن جنيمالدين 
مصنف عبد ). 6/2852(، مسائل الكوسج ).6/479( ،الوسيط :الغزايل). 13/279(، احلاوي: املاوردي

  ).178ـ10/177( ،الرزاق
 ،املرجع السابق :العيين ).7/97( ،السابق املرجع :الكاساين). 9/197(، املرجع السابق: السرخسي: ينظر 2
 ،املصدر السابق :ابن يونس). 4/555(، املدونة: مالك ).3/195( ،السابق املرجع :ابن جنيم ).7/90(
، املغين: ابن قدامة ).13/375( ،املصدر السابق :املاوردي ).1/399( ،أضواء البيان :الشنقيطي ).22/257(
  ).6/151( ،الكشاف :البهويت). 9/153(

 يأُيت عمر مبجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر ا عمر أن ترجم، فمر ا على عل«: عن ابنِ عباس، قال 3
 :فقال: ، قال"جمنونةُ بين فالن زنت، فأمر ا عمر أن ترجم": قالوا ،"ما شأنُ هذه؟": بنِ أيب طالب، فقال يعل
عن انون حىت يربأ، وعن : يا أمري املؤمنني، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثالثة": ، مث أتاه، فقال"ارجِعوا ا"

ظ، وعن الصىبم حىت يستيقائلَ؟ النعق؟": ، قال"بلى": قال ،"حىت يرجمقال"ال شيء": قال ،"فما بالُ هذه ت ، :
باب يف انون يسرق أو  ،كتاب احلدود، أخرجه أبو داود يف السنن. »فجعل يكبر: فأرسلها، قال: ، قال"فأَرسلْها"

  ) 82ـ81: (التخريج املفصل للحديث يف ص وينظر). 6/452(، )4399: (احلديث، يصيب حداً
إنه زىن، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، : فقال -صلَّى اهللا عليه وسلم  -أن ماعز بن مالك أتى النيب « :فيه 4

، فأمر به أن "نعم": قال ،"؟ أفعلت ا ":، قال"ليس به بأس": قالوا ،"؟ أجمنونٌ هو: "فأعرض عنه، فسألَ قومه
، باب رجم ماعز بن مالك ،كتاب احلدود، أخرجه أبو داود يف السنن. »يرجم، فانطُلق به فرجِم، ومل يصلِّ عليه

  .وأصله يف الصحيحني، )6/474(، )4421: (احلديث
  ).3/171( ،الفروق 5
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 :التخريج على املسألة  - ب
وال حد عليهم فيما ، منع أفراد املتالزمة من انتهاك حمارم اهللا عز وجل وارتكاب حدودهي

  1.ذلك اقترفوا من
  
 .تعزير أفراد متالزمة داون .2

  

 :تصور املسألة  -  أ
 اتفق العلماء على جواز تعزير وتأديب غري ذوي التكليف من صبيان وجمانني ،

 2.وحىت البهائم بشرط نفعه
  كما اتفقوا على جواز دفع الصائل منهم؛ إذ هو من باب دفع األذى عن النفس

 3.ال من باب العقوبة، واملال والعرض
  

 :على املسألةالتخريج   - ب
فئة متالزمة داون أهل أن يبشرط نفعهما ، ؤدبوا إن ارتكبوا موجب ذلكعزروا وي

  .بتحقق الزجر والكف
ائي بعد استفراغ اجلهد يف ، لتجأ ابتداء ملثل هذا األسلوبوليعلم أنه ال ي إال كحل

  4.التأهيل والتربية اجليدة

                                                             
 33، 22، 13، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
سراج  ).6/282( ،البناية :العيين ).7/63( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 9/82(، املبسوط: السرخسي: ينظر 2

 :خليل). 4/256(، الفروق: القرايف ).4/99( ،املدونة :مالك). 3/167( ،النهر الفائق :ابن جنيمالدين 
). 4/316(، شرح خليل: الدردير والدسوقي). 5/274(، مواهب اجلليل: احلطاب ).6/502( ،التوضيح
وانظر حكاية ). 6/122(، الكشاف: البهويت ).10/107( ،الفروع :ابن مفلح). 13/200(، احلاوي: املاوردي

  ).6/50( ،منهاج السنة النبوية :االتفاق عند ابن تيمية
). 4/357(، الدردير وحاشية الدسوقي ).8/342( ،التوضيح :خليل). 4/256(، الذخرية: القرايف: ينظر 3

 ،الفروع :ابن مفلح). 9/181(، املغين: ابن قدامة). 6/528(، الوسيط: الغزايل). 13/451(، احلاوي: املاوردي
 ،منهاج السنة النبوية :وانظر حكاية االتفاق عند ابن تيمية). 6/154(، الكشاف: البهويت ).10/161(
  ).35/76( ،جمموع الفتاوى ).6/46(
 22، 6، 5، 2 :تنظر القواعد رقم 4
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 .زنا املكلف مع أفراد متالزمة داون .3
  

 :املسألةتصور   -  أ
 إن هو زىن بصغرية ، اتفقت املذاهب األربعة على لزوم احلد على الذكر املكلف

1.شتهى أو جمنونةت 
 واختلفوا يف األنثى املكلفة تام كن جمنونا أو مراهقا من الزنا.  

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 يقام احلد على كل أنثى مكلفة مكنت من يمكن منه الوطء من مراهق تصور وي

 2.وهذا مذهب األئمة مالك والشافعي وأمحد وأصحام، جمنون أو
 3.قاله احلنفية، ال حد على من مكنت واطئا غري مكلف 
  

 :األدلة  - ت
 قال اجلمهور: 

وإمنا سقط ، واملرأة زانية؛ إذ الزنا كل وطء غري شرعي، جيب احلد على كل زان
 4.احلد عن غري املكلف النعدام األهلية

 وقال احلنفية: 

                                                             
 :خليل. )4/508( ،املدونة :مالك). 7/34( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 9/54(، املبسوط: السرخسي: ينظر 1

، الكشاف: البهويت ).9/55( ،املغين :ابن قدامة). 11/135(، الشرح الكبري: الرافعي ).8/234( ،التوضيح
)6/98.(  

 ).8/234( ،السابق املرجع :خليل). 22/346(، اجلامع: ابن يونس ).4/508( ،املصدر السابق :مالك: ينظر 2
، الوسيط: الغزايل). 201ـ13/200(، احلاوي: املاوردي). 4/315(، املرجع السابق: الدردير والدسوقي

، املرجع السابق: البهويت ).9/55( ،املرجع السابق :ابن قدامة). 12/142(، فتح الباري: ابن حجر). 6/437(
)6/98.(  
 ).6/316( ،البناية :العيين ).7/34( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 55ـ9/54(، املبسوط: السرخسي: ينظر 3

  ).3/141( ،النهر الفائق :ابن جنيمسراج الدين 
، احلاوي: املاوردي ).282ـ10/281( ،شرح السنة :البغوي ).3/339( ،أحكام القرآن :ابن العريب :ينظر 4
  ).9/55( ،املغين :ابن قدامة. )12/142(، فتح الباري: ابن حجر). 201ـ13/200(
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وامتناع احلد يف حق األصل يوجب  ،واملرأة تابعة له ،فعل الرجل أصل يف الزنا "
سمى زنا شرعا؛ ال يـ وهو غري املكلف  ـفوطء األصل  1،"امتناعه يف حق التبع

 2.إذ هو مبين على حصول اخلطاب
  

 :حمصل املسألة  - ث
-  .   +  ,  M  :فقال جل وعال، قد مسى اهللا عز وجل املرأة زانية وبدأ بذكرها

2    1  0    / L )٢: النور( ،ولو مل تكن املرأة زانية حقيقة ملا حكما أن ، قاذفها  د
سلمدعوى نفي الزنا عن وطء غري املكلف ال ت ،عد نكاحا شرعيا فهو زنا أو فما ال ي

  3.وال قسيم آخر، وطء شبهة
  

 :التخريج على املسألة  - ج

يد الزاين باألنثى املطيقة من الفئةح ،4.حد من مكنت مطيقا من الفئةوت   
  

 .احلد بقذف أفراد متالزمة داون بالزنا .4
  

 :تصور املسألة  -  أ
  حرا قذف إذا، املكره غري املسلم البالغ العاقل احلر أن اتفقوا : "ابن حزمقال 

 غري عفيفة مسلمة عاقلة بالغة حرة أو، زنا يف قط حيد مل عفيفا مسلما بالغا عاقال
 أو املقذوف احلرب دار غري يف وكانا، الزنا بصريح قط زنا يف حتد مل مالعنة

 5".جلدة مثانون يلزمه أنه... املقذوفة

                                                             
 ).3/141( ،النهر الفائق :ابن جنيمسراج الدين  1
  ).55ـ9/54(، املبسوط: السرخسي: ينظر 2
  ).201ـ13/200(، احلاوي: املاوردي ).55ـ9/54(، املرجع نفسه: السرخسي: ينظر 3
       7 :تنظر القاعدة رقم 4
  ).134( ،مراتب اإلمجاع 5



- 353  - 
 

 1.واتفقوا على أن القاذف ال تقبل له شهادة ما مل يتب 
 " واختلفوا يف قاذف الك2".ين واألمحقني والصغريينافر 

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
  3.أن قاذف غري البالغ العاقل ال حيدذهب احلنفية والشافعية وأمحد يف رواية إىل 
 4.وإن مل يبلغ، وقال احلنابلة حيد قاذف العاقل الذي جيامع مثله 
 وال حيد قاذف الذكر عندهم إال إن ، وقال املالكية مثل قول احلنابلة يف األنثى

 5.كان بالغا
  

 :األدلة  - ت
 استدل مشترطو العقل والبلوغ بقوله تعاىل: M^  ]  \L )٤: النور( 

وغري العاقل ، فاشترط املوىل عز وجل إحصان املقذوف إلقامة احلد على القاذف
حد بزناهكذلك فإن غري املك، عد حمصناأو البالغ ال يعترب وطؤ، لف ال يه أو ال ي

 6.ني جراء ذلكش كما أنه ال يلحقه أي، زنا شرعا

                                                             
  ).54( ،مراتب اإلمجاع :ينظر 1
  ).134( ،املرجع نفسه 2
 ،بدائع الصنائع :الكاساين). 9/118(، املبسوط: السرخسي). 3/94(، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 3
 ).5/305(، األم: الشافعي ).3/155( ،النهر الفائق :ابن جنيمسراج الدين  ).6/365( ،البناية :العيين ).7/40(

ابن ). 9/134(، حبر املذهب: الروياين). 15/33(، اية املطلب: اجلويين). 13/255(، احلاوي: املاوردي
، مصنف عبد الرزاق: ينظر. وقال ذا أبو ثور وابن املنذر والزهري وأهل الرأي ).9/84( ،املغين :قدامة

  ).235ـ12/233(، احمللى: ابن حزم). 7/420(
 ،املرجع السابق :ابن قدامة ).3/279(، زاد املسري: ابن اجلوزي ).7/3648( ،مسائل الكوسج :ينظر 4
  .وهذا اختيار إسحاق). 6/105(، )5/396(، الكشاف: البهويت ).84ـ9/83(
 :خليل ).377، 450، 22/346( ،اجلامع :ابن يونس ).4/518( ،)2/356( ،املدونة :مالك :ينظر 5

  ).4/374( ،الفرعياملختصر  :ابن عرفة ).8/271( ،)4/587( ،التوضيح
، احلاوي: املاوردي ).7/40( ،بدائع الصنائع :الكاساين ).5/112(، أحكام القرآن: اجلصاص: ينظر 6
)13/255.(  
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 رة والشني من العاقل املطيق كابن عشر أو بنت تسع يلحقه املع: وقال احلنابلة
 1.وإمنا سقط عنه احلد لقصر األهلية، عد فعله زنا تاماوي، القذف

 وقال املالكية :2.وهي الحقة للصبية املطيقة دون الصيب، رع احلد لدفع املعرةش 
  

 :حمصل املسألة  - ث
 ولكن حدي ال إنه: املنذر ابن قول عندنا أظهرها أن فاعلم : "حممد األمني الشنقيطيقال 

تلحقه معرة وال القلم، عنه مرفوع واإلناث الذكور من يبلغ مل من أن ذلك ووجه عزر،ي 
 فال بالزىن الصيب على يشهدون بأربعة الصيب قاذف جاء ولو مؤاخذ، غري ألنه؛  بذنب

 على البينة القاذف بإقامة احلد للزمه احلقيقة على قذفا قذفه كان ولو إمجاعا، عليه حد
 له الرادع البالغ التعزير عزري ولكنه العلماء، أجالء من مجع هذا يف خالف وإن زناه،

  3."تعاىل اهللا عند والعلم يبلغ، مل من قذف عن ولغريه
  :مبا يلي ـرمحه اهللا  ـوندعم قول الشيخ 

 4.قد انعقد اإلمجاع على اشتراط التكليف يف اإلحصان 
 5.درأ احلدود بالشبهاتاألصل أن ت 
  على اعتبار حصول املعرة علة يف  ـحبسب اطالعي القاصر  ـال دليل صريح

 .كما أا وصف غري منضبط، إقامة احلد
  قول السادة املالكية يف التفرقة بني األنثى والذكر مشكل كما أبان عنه ابن العريب

 6.رمحه اهللا
   

                                                             
  ).84ـ9/83( ،املغين :ابن قدامة ).3/279(، زاد املسري: ابن اجلوزي: ينظر 1
  ).12/175( ،جامع أحكام القرآن :القرطيب ).22/450( ،اجلامع :ابن يونس: ينظر 2
  ).5/451( ،أضواء البيان 3
  ).2/255( ،اإلقناع :ابن القطان :ينظر 4
  ).341( :ينظر ص 5
  ).5/112( ،أحكام القرآن :اجلصاص :وينظر 6
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 :سبب اخلالف  - ج
 واملسألة، قذفا فكان كامل، بوطء تام تعيري أنه على مالك لوعو : "ابن العريبقال 

 ظهر محاية راعى وغريه املقذوف، عرض محاية غلب مالك لكن مشكلة، حمتملة
 فلزمه لسانه بطرف ستره كشف القاذف ألن أوىل؛ املقذوف عرض ومحاية، القاذف

  1".احلد
أو حبصول املعرة والوطء ، هل العربة باتصاف املقذوف بكمال اإلحصان: فمدرك املسألة

  التام؟
  

 :على املسألةالتخريج   - ح
  2.ويعزر التعزير البليغ، ال حيد قاذف الذكر أو األنثى من الفئة

  
 .سرقة أفراد متالزمة داون .5

  

 :تصور املسألة  -  أ
إن توفرت الشروط ، اختلف أهل العلم يف القطع من سرقة ما على الصيب من مال

  .املعلومة
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 قال احلنفية :أو ، وقيد املالكية ذلك بعدم وجود حافظ عليه 3،قطع مطلقاال ي

طع سارقه فإن كان الصيب ممن يضبط ما لديه قُ، وجود الصيب يف حرز كدار أبويه
 4.وللحنابلة الروايتان بالقطع وتركه، إن كانت على وجه خفية

                                                             
  ).3/342( ،أحكام القرآن 1
  6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
 ).7/22( ،البناية :العيين ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساين: ينظر 3
 من رقاس إذا أما: " يفصح ال الذي واألعجمي الصغري الصيب يف مالك قال( ).2/836( ،املوطأ :مالك :ينظر 4

: قال، "قطع سرقهما من على فليس وغلقهما حرزمها من خرجا وإن، القطع سرقهما من فعلى، غلقهما أو حرزمها
، بداية اتهد: ابن رشد). 22/174(، اجلامع: ابن يونس"). املعلق والثمر اجلبل حريسة مبرتلة مها وإمنا"
ابن  ).7/3492( ،مسائل الكوسج ).4/333(، حاشية الدسوقي). 8/304(، التوضيح: خليل). 4/233(
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 لواوأما الشافعية ففص: 
قطع من يف أحدهم ي، فلهم وجهان كالسابقني، إن سرق ما يعتاد الصيب محله -

 .أخذ ماال جماهرة من غري مميز
فالعربة يف ذلك بوجود الشيء يف حرزه أو ، وإن سرق منه ما ال يعتاد محله -

 1.وال نظر إىل محل الصيب له، ال
  

 :األدلة  - ت
 وما حيمله ، والصيب غري متقوم، اشترط احلنفية يف القطع أن يكون املال متقوما

قطع فالغلبة لترك إقامة قطع وما ال يا يوالقاعدة أن ما اجتمع فيه م، من مال تابع
 2.زحركما أن السارق أخذ احلرز واملُ، احلد

 أو متييز الصيب حرزا ، أو املكان احملمي، وجعل من رأى القطع وجود احلافظ
 3.يوجب القطع

  

 :حمصل املسألة  - ث
  M8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9  :ظاهر قوله تعاىل

  =   <    ;  :L )وعلى املخصص ، يدل على القطع إن حتقق احلرز )٣٨: املائدة
  4.الدليل

   

                                                                                                                                                                              
، املبدع: برهان الدين ).133ـ10/132( ،الفروع :ابن مفلح ).1/545(، زاد املسري: اجلوزي

  ).196ـ7/195(، اإلشراف: ابن املنذر). 502ـ5/501(، مصنف ابن أيب شيبة: وينظر). 432ـ7/431(
، كفاية النبيه: ابن رفعة). 13/76(، حبر املذهب: الروياين). 13/304(، احلاوي: املاوردي: ينظر 1
)17/318.(  
 :ابن مفلح برهان الدين). 13/304(، املصدر السابق: املاوردي ).7/67( ،بدائع الصنائع :الكاساين: ينظر 2

  ).432ـ7/431(، املبدع
املرجع  :ابن مفلح برهان الدين). 13/304(، املصدر السابق: املاوردي ).2/836( ،املوطأ :مالك :ينظر 3

  ).432ـ7/431(، السابق
  ).432ـ7/431(، املرجع نفسه :ابن مفلح برهان الدين: ينظر 4
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 :التخريج على املسألة  - ج
 طعفإن سرق منه سارق قُ ،عد املميز من الفئة حرزا ملا حيملهي.  
 فإن ،وأما غري املميز كان مأو وجود حافظ عليه  ،بوجوده يف مرتله أو حنوه زاحر

  1.طع سارقهقُ

  

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  6، 5 :تنظر القواعد رقم 1



  

  

   :الثالث بحثامل

  اجلامع

  
  :ثالثة مطالبوفيه 

          .القضايا اإلميانية :املطلب األول
  .األحباث الطبية :املطلب الثاين

  .احلقوق املرعية :املطلب الثالث
 



- 358  - 
 

أئمتنا املالكية ختم مصنفام الفقهية بكتاب جامع مللح وفوائد اعتاد 
  1.وهذا من حماسن تآليفهم، ومسائل ال تندرج حتت ما سبق من كتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
 سلك يف نظمها ميكن ال متباينة اوأحكام مفترقة اأنواع لتضمنه تأليفه يف مالك اخترعه مما اجلامع" :ابن بزيزةقال  1

  )2/1443(، روضة املستبني، "قبله عهدي مل امسلك للعلماء فطرق ا،جامع مساه اكتاب هلا فجمع واحد،
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  .القضايا اإلميانية :املطلب األول
  

ويكفي يف عظيم ، إن اإلميان أغلى ما ميلكه الفرد؛ إذ هو مالك الدنيا وزاد اآلخرة       
MÈ  Ç  Æ  ÅÉ    Ë  Ê  :فقال جل وعال، فضله أن امنت اهللا عز وجل به على عباده

Î  Í  ÌÏ    Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   ÐØ  ×  Ö      Ú  ÙL 
   )١٧:احلجرات(

  
  .داون باإلميانتكليف أفراد متالزمة  :الفرع األول

  

  :تصور املسألة  -  أ

قد مر آنفا أن كثريا من احلنفية ومجعا من املعتزلة واملاتريدية ذهبوا إىل أن املميز         
 1؛نيوهذا هو مقتضى القول بالتحسني والتقبيح العقلي، مكلف بالعقليات دون الشرعيات

وإمنا ، فليس يف احتالمه أي فرق مؤثر يف نضوجه العقلي، إذ العقل ال مينع تكليف املميز
  3ـفيما أحسب  ـوقد متت اإلجابة عن كل هذا  2،عذر يف أعمال اجلوارح لضعف بنيته

ذهب  : "ابن القيميقول  4، ـرمحه اهللا  ـسب هذا القول لبعض أصحاب أمحد وقد ن
 وهذا، تركه على يعاقب وأنه، احلال هذا يف عليه اإلميان وجوب إىل الفقهاء من كثري

 فإنه بالفروع التكليف قلم عنه فعر وإن، جدا قوي قول وهو، وغريه اخلطاب أيب اختيار
 مثله نظر من ومتكن، رسله وصدق بتوحيده واإلقرار الصانع معرفة لةآ عطيأُ قد

                                                             
 ).1/98( ،املستصفى :ينظر ،الغزايل هقال ،هذا القول مبين على أصل املعتزلة 1
فكما أن الصيب ال يكلف ، أعمال اجلوارح من مسمى اإلميان لف ملذهب أهل السنة يف عداويظهر أن هذا خم 2

  ).2/526( ،احلاوي :املاوردي :ينظر .بالصالة ال يكلف باالعتقادات
 ،النظامبديع  :ابن الساعايت ).2/858( ،التجريد :القدوري :وانظر كذلك ).115ـ109( :ينظر ص 3
 ،التقرير والتحبري :ابن أمري احلاج ).234ـ4/232( ،كشف األسرار :البخاري ).1/204(
  ).263( ،األشباه والنظائر :ابن جنيم ).216ـ2/212(
 ). 2/1044(، أحكام أهل الذمة: ابن القيم ).4/306( ،لتمهيدا :الكلوذاين: ينظر 4
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 الكفر يف له عذر فال، دنياه ومصاحل والصنائع العلوم فهم من متمكن هو كما واستدالله
 قال وقد، يتعلمها وصناعة علم كل من أظهر ورسوله باهللا اإلميان أدلة أن مع ورسوله باهللا

 فكل، نآالقر بلغه ومن :يأ) ١٩: األنعام (M5  4  3  2  1   0    /  . L  :تعاىل
 األطفال امتحان يف رويت اليت واألحاديث، به منذر فهو فهمه من ومتكن نآالقر بلغه من

 يدلون فهؤالء، اإلسالم يعقل مل من امتحان على تدل إمنا الفترة يف واهلالك واملعتوهني
 ال والعلوم الصناعات دقائق فهم ومن، اإلسالم يعقلوا ومل الدعوة تبلغهم مل أم حبجتهم

 ال البلوغ قبل الدنيا يف عليهم األحكام ترتيب وعدم، احلجة ذه اهللا على يديل أن ميكنه
، وأصحابه حنيفة أيب عن احملكي هو القول وهذا، خرةاآل يف عليهم ترتيبها عدم على يدل
  1".القوة غاية يف وهو

إال أنه ال خيفى على اللبيب وجوب تعليم املميزين ، وإن مل يك باملرضي، وهذا القول
تعلم أحكام الطهارة فتعلم أصول العقائد أوىل من ، وهذا باإلمجاع، التوحيد وقواعد الدين

  2.والصالة وحنوها
  

 :التخريج على املسألة  - ب

وجيب ذلك على ال جيب على أفراد متالزمة داون معرفة أصول الدين وقواعده حىت عند م
  .األحوال العقلية للفئة أدىن من أحوال عقول الصبيانف، الصبيان املميزين

  3.على الظن استيعام لذلكوهذا ال مينع لزوم تعليم أوليائهم إياهم مىت ما غلب 

   

                                                             
  ).296( ،حتفة املودود 1
 ،درء تعارض النقل والعقل :ابن تيمية ).3/1288(، )1281ـ3/1278(، األدلة قواطع: السمعاين :ينظر 2
)9/65.(  
  33، 32، 16، 6، 5 ،2 :تنظر القواعد رقم 3
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  .إسالم أفراد متالزمة داون: الفرع الثاين

 :تصور املسألة  -  أ
 نون واملعتوه البالغ1.ني يف هذه األحكام كحكم الصيب العاقلحكم ا 
 انني بالتبعية لألبوين أو الداريعلى ، حكم بإسالم الصبيان غري املميزين وا

 2.مظااتفصيالت عند أهل العلم تنظر يف 
  3ـبال خالف  ـال يصح إسالم غري املميز استقالال 
  من احلق معرفة إىل بذهنه يصلاختلف أهل العلم يف صحة إسالم املميز الذي 

 .والدليل الشبهة بني ما ومييز، الباطل
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 4.ذهب مجهور أهل العلم إىل قبول إسالم املميزين واالعتداد به 

                                                             
، حجة اهللا البالغة: الدهلوي ).2/205( ،البحر الرائق :ابن جنيم ).4/312( ،الوسيط :الغزايل :ينظر 1
)1/205.(  
التقرير  :ابن أمري احلاج ).4/270( ،كشف األسرار :البخاري ).1/211( ،بديع النظام :ابن الساعايت: ينظر 2

، التمهيد: ابن عبد الرب ).227ـ3/226( ،املرجع السابق :ابن جنيم ).2/224( ،والتحبري
، التوضيح: خليل ).9/134( ،الذخرية :القرايف). 3/999(، اجلواهر: ابن شاس). 135ـ18/134(
 ،املصدر السابق :الغزايل ).46ـ8/44( ،احلاوي :املاوردي ).5/7( ،األم :الشافعي). 8/229(
، موسوعة القواعد الفقهية: البورنو). 924ـ2/922(، أحكام أهل الذمة: ابن القيم ).312ـ4/309(
)1/397.(  
  .يف اهلامش السابقواملصادر واملراجع  11 :تنظر القاعدة رقم 3
 ).122ـ10/120( ،املبسوط :السرخسي ).394ـ7/393( ،شرح مشكل احلديث :الطحاوي :ينظر 4

: اللخمي ).2/229(، رد احملتار: ابن عابدين). 3/194(، تقومي النظر: الدبوسي). 2/341(، أصول السرخسي
 ،املصدر السابق :املاوردي ).230ـ8/229(، املرجع السابق: خليل). 672ـ2/671(، التبصرة

حتفة  :ابن القيم ).7/3748( ،مسائل الكوسج ).330( ،مسائل أيب داود .)10/468(، )46ـ8/44(
كشاف  :البهويت .)3/19(، اإلنصاف: املرداوي. )2/910( ،أحكام أهل الذمة ).295ـ293( ،املودود
  ).176ـ6/175(، )3/57( ،القناع



- 362  - 
 

  وابن القاسم من املالكية وزفر من احلنفية إىل عدم قبول إسالمه ما وذهب الشافعية
لم أنه ع، فإن دام عليه بعد، وللشافعية وجه بوقف إسالمه إىل أن يبلغ، مل يبلغ

 .كان مسلما قبلُ
  

 :األدلة وحمصل املسألة  - ت

، لذا ارتأيت نقل كالمه كله، أميا إحسان يف سرد األدلة 1رمحه اهللا ابن قدامةقد أحسن 
 اهللا صلى -  النيب لقول يبلغ؛ حىت إسالمه يصح ال: وزفر الشافعي وقال : "قال رمحه اهللا

 قول وألنه 2؛حديث حسن »الصبِي حتى يبلُغَ عن ،ثَلَاثَة رفع القَلَم عن«: - وسلم عليه
 يصح فلم عنه، القلم رفع من أحد وألنه كاهلبة؛ الصيب من يصح فلم األحكام، به تثبت

  .الطفل أشبه مبكلف ليس وألنه، والنائم كانون إسالمه،
 األخبار وهذه ...»نةَاجلَلَا إلَه إلَّا اللَّه دخلَ : قَالَ من«: - السالم عليه - قوله عموم ولنا

 كالصالة العاقل، الصيب من فصحت حمضة، عبادة اإلسالم وألن الصيب؛ عمومها يف يدخل
 مل من وجعل اإلسالم، طريقها وجعل السالم، دار إىل عباده دعا تعاىل اهللا وألن واحلج؛

 إجابته مع اهللا، دعوة إجابة من الصيب منع جيوز فال األليم والعذاب اجلحيم يف دعوته جيب
 عليه النجاة طريق وسد بالنار، عليه واحلكم اهللا بعذاب إلزامه وال طريقها، وسلوكه إليها،

فَأَما ... 3صبيا أسلم -  عنه اهللا رضي - عليا فإن إمجاع؛ ذكرناه ما وألن منها، هربه مع

                                                             
وجه عن اِإلمام أَيب بلغين من غري  : "رجبابن قال ، موفق الدين املقدسي ،أبو حممد عبد اهللا بن أمحد: ابن قدامة 1

ابن قال ، ) "د األوزاعي أفقه من الشيخ املوفقشام بعال ما دخل(: أَنه قال ـ رمحه اللَّه تعاىلـ ن تيمية العباس اب
ورعا زاهدا تقيا  وكان مع تبحره يف العلوم ويقينهوحاز قصب السبق، وانتهى إليه معرفة املذهب وأصوله،  : "العماد

، "بة ووقار، وفيه حلم وتؤدة، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم اخلصوم باحلجج والرباهنيربانيا، عليه هي
، سري أعالم النبالء: الذهيب: ينظر). 620ـ541(، اشتهر مبصنفاته يف الفقه كالعمدة واملقنع والكايف واملغين

، شذرات الذهب: مادابن الع). 298ـ3/281(، ذيل طبقات احلنابلة: ابن رجب). 173ـ22/165(
 ).163ـ7/155(
 ).81: (ص، سبق خترجيه 2
 أيب بن علي مناقب باب ،أبواب املناقب ،»أَسلَم علي أَولُ من « :أخرجه الترمذي من قول زيد بن األرقم قال 3

: العيين: وينظر ". صحيح حسن حديث هذا: " الترمذي قال، )6/92(، )3735: (األثر، عنه اهللا رضي طالب
  ).7/294(، البناية



- 363  - 
 

 هذا فإن فيه هلم حجة فال »ثَلَاث رفع القَلَم عن«: - ه وسلَّم ى اللَّه علَيصلَّ - يبنقول ال
 واالخرة، الدنيا يف به ويسعد عليه، ال له يكتب واإلسالم ذلك، عليه يكتب ال أن يقتضي

  .احملضة العبادات من غريها وكذلك عليه، جتب مل وإن له وتكتب منه تصح كالصالة فهو
 مرياث وحيرمه املسلم، قريبه ونفقة ماله، يف عليه الزكاة يوجب اإلسالم فإن: قيل فإن

  . نكاحه ويفسخ الكافر، قريبه
 املرياث وأما والثواب، املال وحتصني والنماء، الزيادة سبب ألا نفع؛ فإا الزكاة أما: قلنا

 مث الكفار، أقاربه نفقة وسقوط املسلمني، أقاربه من مبرياثه جمبور وهو متوهم، فأمر والنفقة
 شقاء من وخالصه واالخرة، الدنيا سعادة من له حيصل ما جنب يف مغمور الضرر هذا إن

  1".اجلحيم  يف واخللود الدارين
فمنه ما هو حسن ال حيتمل غريه وال  ،فأما حقوق اهللا تعاىل " :عبد العزيز البخاريوقال 

فوجب القول بصحته من الصيب ملا ثبت أهلية  ،وهو اإلميان باهللا تعاىل ،عهدة فيه بوجه
وذلك  ،ألن الشيء إذا وجد حبقيقته مل ينعدم إال حبجر من الشرع ؛أدائه ووجد منه حبقيقته

وذلك  ،ملا قلنا إنه حسن ال حيتمل غريه وال عهدة فيه إال يف لزوم أدائه ؛يف اإلميان باطل
  2".فأما األداء فخال عن العهدة ،حيتمل الوضع فوضع عنه

  

                                                             
، التبصرة: اللخمي). 122ـ10/120( ،املبسوط :السرخسي :وانظر كذلك ).15ـ9/13(، املغين 1
ختريج  :الزجناين ).2/20( ،األشباه والنظائر :السبكي ).46ـ8/44( ،احلاوي :املاوردي ).672ـ2/671(

 ،نيل األوطار :الشوكاين ).221ـ3/219( ،فتح الباري :ابن حجر ).1/246( ،الفروع على األصول
 حجه، يصح الصيب فإن " :قال رمحه اهللا ،)909ـ2/900( ،أحكام أهل الذمة :ابن القيم ).239ـ7/236(

 يعتمد ال الثواب فباب تركه على يعاقبه مل وإن ذلك، على ويثاب وذكره، وصدقته، وصيامه، وصالته، وطهارته،
 يف أقواله اعتبار تقتضي الشرعية األدلة بل ،بالكلية الصيب أقوال إهدار على شرعي دليل يقم ومل البلوغ، على

 الشرع تأملنا إذا بل: " وقال، "ومعامالم عقودهم يف اختبارهم وهو اليتامى، بابتالء تعاىل اهللا أمر وقد، اجلملة
 نفع هو ما فأما واحلقوق، باحلدود كاإلقرار ضرر، عليه فيه فيما در وإمنا هلا، إهداره من أكثر ألقواله اعتباره رأينا
، فيه قوله باعتبار تشهد الشرع أصول إن إذ إهداره؛ من أوىل فيه قوله فاعتبار كاإلسالم، واالخرة الدنيا يف له حمض
، "وصالته وصومه كحجه، صحتها يف شرطا البلوغ يكن فلم له، وقربة هللا وطاعة حمضة عبادة اإلسالم فإن وأيضا
 - البلوغ قبل أسلم صبيا أصحابه من أحد وال خلفائه، من أحد وال ،  وسلم عليه اهللا صلى  هو يأمر ومل: " وقال
  ."قط اإلسالم يف هذا عرف وال إسالمه، جيدد أن - البلوغ عند
  ).4/249( ،كشف األسرار 2
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 :التخريج على املسألة  - ث
 يصح إسالم املميزين من الفئة استقالال. 
 1.عترب غري املميزين مسلمني بالتبع لألبوين أو الداري 

  

  .ردة أفراد متالزمة داون :الفرع الثالث
  

 :تصور املسألة  -  أ
 2.أمجع العلماء على عدم قتل املرتد من املميزين 
 اننيابن تيميةقال ، وأمجعوا على عدم االعتداد بردة غري املميز من الصبيان وا" : 

فأما انون  ،األقوال يف الشرع ال تعترب إال من عاقل يعلم ما يقول ويقصده
ال يصح منه إميان وال كفر وال  ،كلها لغو يف الشرع والطفل الذي ال مييز فأقواله

 3".وال شيء من األقوال باتفاق املسلمني ،عقد من العقود
 واختلفوا يف االعتداد بردة املميز. 
 بطل قربهمقتضى القول بصحة ردة املميز أن ت ،ؤكل ذبيحتهوال ت ،وال يل وال غس

صلى عليه إن ماتي ،فإن ، وغري ذلك من أحكام املرتد، فرق بينه وبني زوجهوي
 4.تل ردةمتادى عليها بعد بلوغه قُ

  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
ونص من صحح ، وقد صرحوا بذلك، الزم من ال يصحح إسالم الصيب أن ال يعتد بردته

يوسف من احلنفية ورواية عن  خال أبا، إسالم املميز على صحة ردته وجريان آثارها
     .أمحد

                                                             
  15، 11، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
  ).348( :ينظر ص 2
النهر  :سراج الدين ابن جنيم ).7/134( ،بدائع الصنائع :الكاساين :وينظر ).14/115( ،جمموع الفتاوى 3

 :ابن تيمية ).9/4( ،املغين :ابن قدامة ).2/270( ،اإلقناع :ابن القطان :وانظر اإلمجاع ).3/252( ،الفائق
  ).6/50( ،منهاج السنة

 ).2/150( ،التوضيح :خليل ).9/134( ،)2/470( ،الذخرية :القرايف :ينظر 4
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  1.واملشهور االعتداد بردته، وأطلق مجع من حمققي املالكية القولني
  

 :األدلة  - ت
 ويضاف يف إبطال ردته، مضت أدلة من جعل إسالم املميزين لغوا: 

 وأي ذنب أعظم من الردة؟، حديث رفع القلم صريح يف عدم كتب اآلثام -
- 2.املكلف قبل من غريالردة ضرر حمض ال ي 

 وقال املعتدون بردته: 
وقد قبلنا إسالمه بناء على االعتداد ، األصل أن من صح إسالمه صحت ردته -

فمن عقل اإلسالم عقل نقيضه وكان من ، بإدراكه العقلي ألصول اإلسالم
 3.الكافرين اجلاحدين

   

                                                             
، البناية: العيين ).7/134( ،بدائع الصنائع :الكاساين). 122ـ10/120( ،املبسوط :السرخسي :ينظر 1
 الصالة يف( :جاء فيها ،)1/256( ،املدونة :مالك ).3/252( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم). 7/134(

 قول يف مات إن عليه ويصلى ذبيحته ؤكلأت احللم، يبلغ أن قبل من ارتد إذا الغالم أرأيت: قلت، املرتد الغالم على
عقد اجلواهر : ابن شاس). 672ـ2/671(، التبصرة: اللخمي). ذبيحته ؤكلت وال عليه صلىي ال: قال مالك؟
، شرح الرسالة: زروق ).2/150( ،التوضيح :خليل ).9/134( ،)2/470( ،املغين :القرايف ).3/999(، الثمينة

 ،الوسيط :الغزايل ).13/171( ،احلاوي :املاوردي ).2/101(، الدرديرالدسوقي وحاشية ). 1/418(
، اإلشراف: ابن املنذر ).176ـ6/174( ،الكشاف :البهويت). 16ـ9/15( ،املغين :ابن قدامة ).6/425(
)8/57.( 
 ).264ـ3/263( ،النهر الفائق :سراج الدين ابن جنيم. )122ـ10/120( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 2

  ).16ـ9/15( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).13/171( ،احلاوي :املاوردي
 حكمي قاال تعاىل اهللا رمحهما وحممد حنيفة وأبو " :قال ،)122ـ10/120( ،املرجع السابق :السرخسي :ينظر 3

 ردته اعتبار علته على بناء بإسالمه واحلكم معرفته اعتبار ضرورة من فإن حلكمه، ال لعلته استحسانا ردته بصحة
 بربه؛ جهله فكذلك، به جهله علم إذا عارفا جيعل ال حىت معترب األشياء سائر يف وجهله خبالقه، منه جهل ألنه أيضا؛
 أهال كان والصالة اإلحرام لعقد أهال كان ملا أنه كما، لرفعه أهال يكون أن للعقد أهال كونه ضرورة من وألن

 ،املصدر السابق :املاوردي ).264ـ3/263( ،السابق املرجع :سراج الدين ابن جنيم ".منهما للخروج
  ).16ـ9/15( ،املرجع السابق :ابن قدامة ).13/171(
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 :حمصل املسألة  - ث

  عتد بردتهالقياس أن ال ي ،قاله السرخسي  ـعترب فيما ينفعه ال فيما يضره فعقله ومعرفته ت
عفى عنه يف الفروع وال بل كيف ي، كما أن رفع القلم يشمل األصول والفروع 1، ـ
واهللا  ـعفى عنه فيما يقتضي أشد العذاب يف الدنيا واآلخرة؟ واملسألة حتتاج مزيد نظر ي

  .ـأعلم 
  

 :التخريج على املسألة  - ج
زد عليه أن نضجهم ، الفئة خترجيا هلم على الصبيان املميزين عتد بردة املميزين منال ي

  2.واهللا أعلم، قوي القول بعدم االعتبار يف حقهموهذا مما ي، العقلي أدىن من نضج أولئك
  

  .يف الدار اآلخرة متالزمة داون فئة مصري :الرابعالفرع 
  

 :تصور املسألة  -  أ
 3.أمجع أهل السنة على أن أوالد املؤمنني يف اجلنة 

  

                                                             
 .)10/120( ،املبسوط :السرخسي: ينظر 1
  32، 29، 22، 11، 9، 6، 5 :تنظر القواعد رقم 2
وابن عبد الرب والقرايف والنووي حكى هذا اإلمجاع اإلمام أمحد وابن أيب زيد القريواين والقاضي عبد الوهاب  3

واألدق أم أمسكوا  ،سب هذا جلمع من السلفون ،واختار الباقالين واللخمي وغريهم التوقف ،وابن كثري وغريهم
 ألطفال الشهادة عن الوقوف إىل ذهب من احتج مثلها كان وما ثاراآل ذه " :ابن عبد الربقال ، ومل يتوقفوا

 بن ومحاد زيد بن محاد منهم، واحلديث الفقه أهل من كثرية مجاعة ذهب وإليها، نار أو جبنة املشركني أو املسلمني
 يف أورد وما، موطئه يف القدر أبواب يف مالك رمسه ما يشبه وهو، وغريهم راهويه ابن وإسحاق املبارك وابن سلمة
 أصحابه من املتأخرين أن إال منصوص شيء فيه مالك عن وليس، أصحابه أكثر ذلك وعلى، األحاديث من ذلك
، التمهيد، "ذلك يف وردت ثارآل املشيئة؛ يف خاصة الكفار وأطفال، اجلنة يف املسلمني أطفال أن إىل ذهبوا

 إال وغريهم السنة أهل من املسلمون أمجع): " 18/90: (ص يف قال اهللا رمحه أنه والعجيب، )18/111112(
البيان  :ابن رشد ).2/669( ،التبصرة :اللخمي ).6/348( ،التمهيد :ينظر ."اجلنة يف املؤمنني أوالد أن ةجربِاملُ

). 365ـ9/364(، املغين: ابن قدامة ).1/1156( ،شرح التلقني :املازري ).294ـ2/293( ،والتحصيل
 ).1/432(، شرح الرسالة: زروق ).2/462( ،الذخرية :القرايف ).208ـ16/207( ،شرح مسلم :النووي
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 انني وأهل الفترة، واختلف أهل العلم يف أوالد الكفار1.ومن يف حكمهم من ا 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
، أو هم يف النار، أم يف اجلنة، يف املسألة مخسة مذاهب ترجع إليها كل األقوال       

أو ، متحنون يوم القيامة فناج وهالكأو ي 2،وهو اختيار األكثر قاله القرايف والنووي
  3.األخري مذهبا دأو التوقف فيها إن ع، اإلمساك عن اخلوض يف املسألة

 :األدلة وحمصل املسألة  - ت

       شكل اجلمع بينها إال باختيار مذهب االمتحان الذي يدل لكل مذهب أدلة معتربة ي
   4.عليه مجع من األحاديث الغفرية

   
                                                             

 - الناس مع تنازعهم يف أوالد الكفار هل يدخلون اجلنة أو النار، أو يتوقف فيهم؟ مل يفرق أحد : " ابن تيميةقال  1
  ).63ـ9/62(، درء تعارض العقل والنقل ".بني املميز وغريه -علمناه 

 ).2/462( ،الذخرية ).16/207( ،شرح مسلم ).5/72( ،اموع :ينظر 2
 :ابن عطية ).115ـ3/101( ،االستذكار :ابن عبد الرب ).958ـ2/957( ،مسائل حرب :تنظر املسألة 3

أبو طالب عقيل القضاعي ). 1310ـ3/1305(، قواطع األدلة: السمعاين ).2/319( ،احملرر الوجيز
دار اإلمام ،  وجمصطفى با :ت،  حترير املقال يف موازنة األعمال وحكم غري املكلفني يف العقىب واملآل :الطرطوشي

 :القرايف ).365ـ9/364( ،املغين :ابن قدامة). 423ـ1/414(، )2006ـ1427(1ط، )أبو ظيب(مالك
اجلواب الصحيح ملن  ).وما بعدها9/62( ،درء تعارض العقل والنقل :ابن تيمية ).331ـ13/329( ،الذخرية

 ،أحكام أهل الذمة :القيمابن  ).280ـ4/257( ،جمموع الفتاوى ).وما بعدها2/296( ،بدل دين املسيح
 ،الفروع :ابن مفلح ).61ـ5/53( ،التفسري :ابن كثري ).وما بعدها2/1071( ،)1046ـ2/944(
حممد  ).6/184( ،كشاف القناع :البهويت ).247ـ3/246( ،فتح الباري :ابن حجر ).218ـ10/215(

، )1998ـ1418(7ط، )عمان(دار النفائس، اجلنة والنار: عمر األشقر). 89ـ83(، أجوبة الزرقاين: الزرقاين
ماجستري بكلية ، عبد العزيز الراجحي: إشراف، أهل الفترة ومن يف حكمهم: موفق أمحد شكري). 205ـ201(

دار ، )عجمان(نشر مؤسسة علوم القرآن، )هـ1401(، )الرياض(جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، أصول الدين
  ).1409/1988(1ط، )دمشق(ابن كثري

 :اهليثمي). 133ـ18/86(، التمهيد: ابن عبد الرب :وينظر ،)61ـ5/53( ،استوفاها ابن كثري يف التفسري 4
قال  ).605ـ5/603( ،)2468( :احلديث ،السلسلة الصحيحة :األلباين ).219ـ7/215( ،جممع الزوائد

، فتح الباري". صحيحة  طرق من الفترة يف مات ومن انون حق يف االمتحان مسألة صحت : "ابن حجر
)3/246.(  
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 املتقدمة األحاديث به صرحت وقد كلها، األدلة بني جيمع القول وهذا " 1:ابن كثريقال 
 بن علي احلسن أبو الشيخ حكاه الذي هو القول وهذا، لبعض بعضها الشاهد املتعاضدة
 بكر أبو احلافظ نصره الذي وهو واجلماعة، السنة أهل عن  اهللا رمحه  األشعري إمساعيل
  4."النقاد  واحلفاظ العلماء حمققي من غريه وكذلك 3،"كتاب االعتقاد"في  2البيهقي

فما جاء من ذلك ، فأحاديث االمتحان أخص من كل ما ورد من أم يف اجلنة أو النار
  .فإمنا هو بعد االمتحان

 وال بالقوية ليست أسانيد كلها : "ابن عبد الربقال ، ستشكل على هذا املذهب أمورواُ
 وليست جزاء دار خرةاآل ألن الباب؛ هذا أحاديث نكروني العلم وأهل... حجة ا يقوم
 ال واهللا املخلوقني؟ وسع يف ذلك وليس النار دخول يكلفون وكيف، ابتالء وال عمل دار

 كافر غري أو، كافرا ميوت أن من الفترة يف مات من أمر خيلو وال، وسعها إال نفسا يكلف
 حرم قد اهللا فإن، جاحدا كافرا مات قد كان فإن، رسول وال اهللا بكتاب يكفر مل إذا

 إليه أرسل وال نذير يأته مل بأن معذورا كان وإن ميتحنون؟ فكيف الكافرين على اجلنة
 بأن أحرى يعقل ال ومن والطفل، العذاب أشد وهي النار؟ يقتحم أن يؤمر فكيف رسول

                                                             
اإلمام احلافظ املفسر املؤرخ الكبري، صاحب  : "ابن العمادقال ، الشافعي الدمشقي، يل بن عمر بن كثريإمساع 1
ابن : تنظر ترمجته). 774: (تويف سنة، "، وغري ذلك من املصنفات النافعة املاتعة"التفسري"، و "البداية والنهاية"

، )بريوت(دار الكتب العلمية، سيد مهين ،أمين نصر األزهري :ت، يف طبقات محلة املذهبالعقد املذهب  :امللقن
شذرات : ابن العماد). 446ـ1/445(، الدرر الكامنة: ابن حجر). 429ـ428(، )1417/1997(1ط

 ).68ـ1/67(، الذهب
ن، حسن التصنيف، كان واحد زمانه يف احلفظ واإلتقا " :ابن اجلوزيقال  ،بن علي أمحد بن احلسني: البيهقي 2

واألصول، وهو من كبار أصحاب احلاكم أيب عبد اهللا، ومنه خترج، وسافر ومجع الكثري،  ومجع علم احلديث والفقه
 ،"يف عشر جملدات، وكان متعففا زاهدا ـ رضي اهللا عنهـ وله التصانيف الكثرية احلسنة، ومجع نصوص الشافعي 

 ).16/97( ،املنتظم :ابن اجلوزي :تنظر ترمجته ).458( :تويف سنة ،واالعتقاد ،واملعرفة واآلثار ،ننصاحب الس
 ).94ـ93( ،العقد املذهب :ابن امللقن ).12ـ4/8( ،طبقات الشافعية الكربى :ابن السبكي

دار  ،الكاتب أمحد عصام  :ت ،االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث :ينظر 3
 ).169ـ164( ،)1401(1ط ،)بريوت(اآلفاق اجلديدة

  ).5/58( ،التفسري 4
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، األثر فيه عندهم يصح مل ألنه النظر؛ الباب هذا يف العلماء أدخل وإمنا، بذلك ميتحن ال
  1".التوفيق وباهللا
 الباب هذا أحاديث أن:  ـ الرب عبد ابن ـ قال عما واجلواب : "ـجوابا  ـ كثري ابنقال 
 هو ما ومنها العلماء، أئمة من واحد غري ذلك على نص قد كما صحيح، هو ما منها

 الواحد الباب أحاديث كانت وإذا، واحلسن بالصحيح يقوى ضعيف هو ما ومنها حسن،
 دار خرةاآل إن: "قوله وأما فيها، الناظر عند احلجة أفادت النمط، هذا على متعاضدة

 النار، أو اجلنة دخول قبل عرصاا يف التكليف ينايف وال جزاء، دار أا شك فال، "جزاء
 امتحان من واجلماعة السنة أهل مذهب عن األشعري احلسن أبو الشيخ حكاه كما

 ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL  مض  M : تعاىل اهللا قال وقد األطفال،
  ـوذكر عدة أمثلة على االمتحان تراجع يف املرجع  ـ2" ) ٤٢: القلم(
  

فإن مل تصح فاألقرب للصواب أم يف اجلنة حلديث ، هذا إن صحت أحاديث االمتحان
علَيه وأَما الرجلُ الطَّوِيلُ الَّذي في الروضة فَإِنه إِبراهيم صلَّى اُهللا  «: وفيه، مسرة بن جندب

ةطْرلَى الفع اتم لُودوفَكُلُّ م لَهوح ينانُ الَّذا الوِلْدأَمو ،لَّمسقَالَ ،» و : ضعفَقَالَ ب
نيمل؟(: املُسنيرِكاملُش الَدأَوو ،ولَ اللَّهسا ري(، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :

»أَوونيرِكاملُش 3.»الَد  
  

 : سبب اخلالف  - ث
 .يف تصحيح اآلثار الواردة واجلمع بينها ختالفيرجع إىل اال

   

                                                             
وأما ما روي من أن اهللا تعاىل يبعث إليهم يوم القيامة وإىل اانني  " :ابن عطيةوقال ). 3/114( ،االستذكار 1

 ،احملرر الوجيز ".وال يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن اآلخرة ليست دار تكليف ،فحديث مل يصح ،واألطفال
  ).10/232( ،اجلامع :القرطيب ).3/444(
  ).207ـ1/206(، مدارج السالكني: ابن القيم: وينظر كذلك ).5/58( ،التفسري 2
 ).9/44( ،)7047( :احلديث ،الصبح صالة بعد الرؤيا تعبري باب ،كتاب التعبري ،أخرجه البخاري يف الصحيح 3
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  :التخريج على املسألة  - ج
وأما أوالد غريهم ، أفراد متالزمة داون من أبناء املسلمني يف اجلنة بإذن اهللا عز وجل

، سرد األقوال فيهموقد مر ، فحكهم حكم أوالد املشركني واملعتوهني وأهل الفترات
1.هلم اجلنة بعفو اهللا وكرمه واملرجو  

  

  

  
  
  

   

                                                             
  31 ،6، 5 :تنظر القواعد رقم 1
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  .األحباث الطبية :املطلب الثاين
  

إن التطور السريع الذي يشهده عاملنا املعاصر يف سائر ميادين احلياة واال الطيب     
أو نازلة ، ببحث كل حادثة طارقة، يقتضي مسايرة الفقه اإلسالمي للموكب، خاصة
  .طارئة

  
  .املصاب مبتالزمة داون 2اجلنني 1إجهاض :الفرع األول

  

 :تصور املسألة  -  أ
 أن نفخ الروح ال يتم إال بعد مائة وعشرين يوما على  أمجع العلماء قدميا وحديثا

 مائة بعد يكون فيه الروح نفخ أن العلماء خيتلف مل : "القرطيبقال  ،من التلقيح
 3".اخلامس  يف ودخوله، أشهر أربعة متام وذلك يوما، وعشرين

                                                             
 إذا الناقةوأَجهضت  ...بسرعة مكانه عن الشيء زوال وهو واحد، أصل والضاد واهلاء اجليم : "ابن فارسقال  1

خروج : الطيبويف االصطالح ). 1/489(، )جهض: (مادة، معجم مقاييس اللغة". مجهِض فهي ولدها، ألقت
أما بعده فيسمى الساقط خدجيا؛ إذ بإمكانه أن يعيش خارج الرحم إن نالته ، أسبوعا 28حمتويات الرحم قبل مرور 

  .عناية مكثفة
مشكلة  :حممد علي البار :ينظر. إخراج اجلنني عمدا من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته :القانون اصطالح ويف

جرمية اإلجهاض  :بوزيان حممد). 9(، )1405/1985(1ط، )جدة(يةالدار السعود، اإلجهاض دراسة طبية فقهية
مذكرة ماستر بكلية احلقوق جبامعة ، عثماين عبد الرمحن: إشراف، بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلزائري

  ).13ـ11(، )2016(بتاريخ، سعيدة
املفردات يف غريب " الولد ما دام يف بطن أمه: واجلنني ...ستر الشيء عن احلاسة: أصل اجلن : "الراغبقال  2

  ).6/587(، رد احملتار :ابن عابدين :وانظر ).204ـ203(، )جن: (مادة، القرآن
عبد اللَّه بن مسعود رضي روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث ). 12/8( ،اجلامع يف أحكام القرآن 3

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رثَندح ،هنع ـ اللَّهوقداملَص قادالص وهطْنِ  «: ـ  وي بف عمجي كُمدأَح لْقأَنَّ خ
ي لَةً، ثُملَي نيعبأَر ا أَوموي نيعبأَر هعِ أُمبذَنُ بِأَرؤفَي املَلَك هثُ إِلَيعبي ثُم ،ثْلَهةً مغضكُونُ مي ثُم ،ثْلَهلَقَةً مكُونُ ع

بكْتفَي ،اتمكَل :وحالر يهف فُخني ثُم ،يدعس أَم يقشو ،لَهمعو ،لَهأَجو ،قَهأخرجه البخاري يف كتاب . » ...رِز
 يف ومسلم ).9/135(، )4754: (حديث، }ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا املُرسلني{: له تعالَىباب قَو ،فسريالت

: حديث، وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن يف االدمي خلق كيفية باب، القدر كتاب
 كيفية باب، القدر كتاب، الغفاري أسيد بن حذيفة حديث من مسلم عند ورد وقد).) 4/2036(، )2643(
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 كاإلسقاط  ،املرادفة استعمل الفقهاء للتعبري عن اإلجهاض مجلة من الكلمات
 1.وكلها ال خترج عن االستعمال اللغوي، واإللقاء والطرح واإلنزال واإلمالص

  وهو الزمن ، يوما من يوم التلقيح120أمجع أهل العلم على حرمة اإلجهاض بعد
 2.الذي تنفخ فيه الروح

 واختلفوا يف إسقاط اجلنني قبله. 
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
لذا ارتأيت التقسيم  ؛ليعلم أنه ما من مذهب من األربعة إال واشتمل على املنع واإلذن

 :باعتبار القائل ال القول
 وإمنا حصل االضطراب يف أقصى أمد ، أكثر احلنفية على إباحة إسقاط اجلنني

وقيد بعضهم اإلذن ، وبعضهم بنفخ الروح، اجلننين خلق فقيده األكثر بتبي، اإلذن
 3.حبصول العذر كخشية انقطاع اللنب

 كما إذا كان ، التواستثىن بعضهم بعض احلا، املعتمد عند املالكية املنع مطلقا
  4.وهلم قول بالكراهة قبل األربعني، وخشيت صاحبته القتل احلمل من الزنا

                                                                                                                                                                              
 قد ما). ) 4/2037(، )2645: (حديث، وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن يف االدمي خلق
وحمصل ، وألهل العلم أقوال يف التوفيق بينهما أحجمت عن ذكرها لطوهلا، مسعود ابن حديث خمالفة منه تظهر

: ابن رجب :ينظر .مل ختتلف يف أن نفخ الروح ال يتم إال بعد مائة وعشرين يوما من التلقيحالقول أن األحاديث 
). 175ـ1/162( ،)1424/2004(2ط ،)الرياض(دار السالم ،ماهر الفحل: ت ،جامع العلوم واحلكم

، )املدينة املنورة(دار احلكمة، أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي: إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم
مقال ، حكم إسقاط اجلنني املشوه بني الشريعة والطب: حممد فاضل احلديثي). 50ـ40(، )1423/2002(1ط

  ). 433ـ360(، )2013(أفريل، )15:ع/4:مج(، مبجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
  ).27(، أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي: ينظر 1
جمموع  :ابن تيمية). 2/267(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير). 4/419(، القرايف :القرايف: ينظر 2

  ).34/160(، الفتاوى
 ،رد احملتار :ابن عابدين ).392ـ8/391(، البحر الرائق :ابن جنيم). 6/142(، تبيني احلقائق: الزيلعي :ينظر 3
  ).592ـ6/591(
 ).267ـ2/266(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير). 4/419( ،قاملرجع الساب :القرايف :ينظر 4

، )بريوت(دار الكتب العلمية، عبد السالم حممد أمني :ت، مع حاشية البناين شرح الزرقاين على خمتصر خليل
  ).400ـ3/399(، )1422/2002(1ط
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 1.اهة واجلوازاحلظر والكر :للشافعية األقوال الثالثة 
 وقيل مباح قبل ، املرجح عند احلنابلة اجلواز قبل األربعني األوىل وعليه األكثر

  2.وقيل حمرم مطلقا، النفخ
  

 :األدلة  - ت
 وبقوله تعاىل، استدل املانعون بعموم األدلة القاضية حبرمة قتل األنفس واألوالد: 

M' ( ) * +L )ا إيذان  فقبول الرحم للنطفة )٢١: املرسالتبصريور
كحرمة ، كما اعتربوا مآل النطفة للحياة حياة تترتب احلرمة بالتعدي عليها، للحياة

 3.كسر بيض الصيد للمحرم
 وزون قبل نفخ الروح4.إن اجلنني قبل نفخها ال حرمة له: وقال ا 
 وزون قبل األربعني األوىلبأن الروايات اتفقت على عدم حصول ، واستدل ا

كما استدلوا بالقياس على العزل يف حكم اإلباحة ، هذه املدةشيء ذي بال قبل 
 5.جبامع التعدي على النطفة؛ إذ هي كذلك حىت األربعني

 وقال من قال بالكراهة لتعارض األدلة. 
  

 :حمصل املسألة  - ث
ما أبداه املانعون من حجج يقطع بأن للجنني قبل نفخ الروح حرمة ال ينبغي االستهانة ا 

 الفرق لوضوح العزل؛ جواز عليه يشكل وال : "ردا لقياسهمـ رمحه اهللا  ـ الغزايليقول ، 
 يف استقراره بعد خبالفه، بوجه للحياة يتهيأ مل مجاد حمض نزوله حال املين بأن بينهما،

                                                             
، حاشية البجريمي على اخلطيب ).5/331(، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية :زكريا األنصاري: ينظر 1
  ).4/147(، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني :البكري الدمياطي). 4/47(
 :املرداوي ).1/258(، املبدع :ابن مفلح برهان الدين ).1/161(، جامع العلوم واحلكم :ابن رجب :ينظر 2

  ).1/121( ،دقائق أويل النهى :البهويت ).2/479(، اإلنصاف
، )دط(، )بريوت(دار املعرفة، إحياء علوم الدين: الغزايل ).592ـ6/591(، رد احملتار :ابن عابدين :ينظر 3
)2/51.(  
  ).592ـ6/591(، املرجع السابق: ابن عابدين 4
مكتبة ، السالم شرح بلوغ املرامسبل : حممد األمري الصنعاين). 1/258(املرجع السابق  :ابن مفلح: ينظر 5

  ).3/398(، )1427/2006(1ط، )الرياض(املعارف
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أن ، فمحصل كالم اإلمام 1،"باألمارات ذلك عرفوي، التخلق مبادي يف وأخذه الرحم
واإلجهاض جناية على موجود ، إلقاء ملاء الرجل فقطالعزل ، العزل منع واإلجهاض رفع

  2.حاصل
 املرأة معاجلة: فائدة : "ـرمحه اهللا  ـيقول  3،حمل نظر األمري الصنعاينومنه يعلم أن قول 

 أجازه ومن العزل، يف اخلالف على وعدمه جوازه يتفرع الروح نفخ قبل النطفة إلسقاط
 من احلبل يقطع ما املرأة تعاطي ذا ويلحق باألوىل، هذا حرم حرمه ومن املعاجلة، أجاز

  4".مطلقا العزل بإباحة قوهلم على مشكل وهو باملنع، الشافعية بعض أفىت وقد أصله،
  

 :ألمرين ـيف تقديري  ـيرجع  :سبب اخلالف  - ج

 اختالف املسالك يف التعامل مع الروايات املختلفة. 
 5.اومدى حرمته، والعلقة واملضغة قبل نفخ الروح اختالف النظرة إىل النطفة 

  

 :التخريج على املسألة  - ح
    مل يتكلم الفقهاء القدامى عن و، عترب متالزمة داون تشوها جينيا كما مر بيانهت

ومع القفزة النوعية ، إجهاض اجلنني املشوه؛ نظرا لعدم إمكانية معرفة ذلك قبل الوالدة

                                                             
 ).2/51(، إحياء علوم الدين 1
  ).274(، أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي: إبراهيم بن حممد: ينظر 2
 برع... التصانيف صاحب، املطلق اتهد الكبري اإلمام: " الشوكاين قال، سيناحلَ صالح بن إمساعيل بن حممد  3
، التقليد عن رونفّ، باألدلة وعمل باالجتهاد وتظهر، صنعاء يف العلم برئاسة وتفرد، األقران وفاق العلوم مجيع يف

، )غفارمنحة ال : (من مصنفاته، "ه خطوب وحمنعصر أهل مع له وجرت، الفقهية راءاآل من عليه دليل ال ما وزيف
، الطالع البدر: الشوكاين: تنظر ترمجته. )م1768 - 1688/ هـ 1182 - 1099( ،)العدة(
  ).6/38(، األعالم: الزركلي). 408ـ406(، التاج املكلل :القنوجي). 139ـ2/133(
  ).3/398(، سبل السالم 4
، )الرياض(دار العبيكان، اإلجهاض: حممد بن حيىي النجيمي: ينظر لالستزادة من املوضوع 5
، بني الشريعة والطبحكم إسقاط اجلنني املشوه : حممد فاضل احلديثي). 68ـ41(، )1432/2011(1ط
  ).393ـ386(
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من أسابيع  املمكن تشخيص التشوهات يف الرحم بدأًصار من ، لعلم الطب بأخرة
  1.معينة

  

فقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم إجهاض اجلنني ، وبناء على هذه املعطيات
  :املشوه قبل إبان نفخ الروح

 بعد تقرير  غري القابل للعالج، التشوه الشديدإىل جتويز ذلك يف  2فذهب مجهورهم
 3.ومنع ذلك بعض العلماء، وفحوص تثبت ذلك ،من جلنة طبية خمتصة

 يزون، اعتمد الفريقان على حجج من سبقهمضرر التشوه يربو على : فقال ا
كما أعملوا املقاصد الشرعية القاضية بارتكاب ، أو انقطاع اللنب، ضرر ولد الزنا
قيمة احلياة أعلى من مصلحة القضاء على النقص : وقال املانعون، أخف الضررين

كما أن حكمة اهللا عز وجل اقتضت وجود األفراد املعوقني وحنوهم كما ، لتشوهوا
 4.قد جاء يف األثر

 يزين أمرانيشكل على قول ا: 
- ونتائجها قد تتخلف، جرى غري يقينيةالفحوصات التشخيصية اليت ت. 
ونتائجها ال ، )18ـ14(الغالب أن جترى الفحوصات ما بني األسبوع  -

 5.وهذه مدة تقارب زمن احلظر، أسبوعني على األقلتظهر إال بعد 
  

                                                             
إىل  250تعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من ): "309: (ويف قانون العقوبات اجلزائري املادة 1

 ،أو وافقت على استعمال الطرق اليت أرشدت إليها ،أو حاولت ذلك ،دج املرأة اليت أجهضت نفسها عمدا1000
جرمية اإلجهاض بني  :بوزيان حممد: ينظر، ومل ينص القانون على استثناء اجلنني املشوه، "أو أعطيت هلا هلذا الغرض

  ).79(، )34(، الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلزائري
  ).1410/1990(، )مكة املكرمة( ،)12( :الدورة ،وهو قرار جممع الفقه التابع لرابطة العامل اإلسالمي 2
حكم إسقاط اجلنني  :حممد فاضل احلديثي: ينظر. مثل الدكتور أمحد الناقة والدكتور عبد اهللا حسني باسالمة 3

 ،أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي: إبراهيم بن حممد ).410ـ394(، املشوه بني الشريعة والطب
  ).112ـ104( ،اإلجهاض: النجيمي ).179ـ174(
  ).24( :ينظر ص 4
  ).107( ،املرجع نفسه: النجيمي: ينظر 5
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 وجياب: 
- بىن على غلبة الظن؛ إذ ال تؤول إىل قتل نفس يكفي يف الفحوصات أن ت

 .معصومة حىت يشترط القطع
إذ بدايته عند الفقهاء ، ال بد من التمييز بني حساب الفقهاء والطب احلديث -

من بداية آخر حيضة  وهو عند األطباء، من أول يوم حصل فيه التلقيح
يوما ) 134( ييوما يف احلساب الشرعي تواز) 120(فـ، حتيضها احلامل

  1.فإذا علم هذا زال اإلشكال، يف احلساب الطيب
 2،أنه باإلمكان معرفة اإلصابة باملتالزمة يف األسابيع األوىل قبل النفخ وإذا علم 

 فهل معرفتنا هلذا التشوه اجليين مبيح إلسقاط اجلنني؟

، غري قابل للعالج ،التشوه شديدااشترط اوزون لإلجهاض قبل نفخ الروح أن يكون 
ضرب من ومتالزمة داون ، عد منها وقد نصوا صراحة على أن اإلعاقة العقلية ال ت

، بل حياته شبه طبيعية، وصاحبها ال يعاين أية تشوهات شديدة، العقلية ةاإلعاق ضروب
  .واملتوسطة خاصة يف فئات اإلعاقة البسيطة

  : ونؤكد املنع بقاعدتني
 وانتهاك ، قاعدة سد الذرائع املانعة من التساهل الذي يؤول إلفساد األجنة

 .حرمتها
 3.واليت تعد من كربيات املقاصد الشرعية، قاعدة محاية النسل 

   

                                                             
  ).45ـ42(، مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية :حممد علي البار: ينظر 1
 ).44ـ42( :ينظر ص 2
 ،)19/08/2002(بتاريخ، وانظر فتوى موافقة مبوقع إسالم ويب 3

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=
FatwaId&Id=21215 01/07/2017: (تاريخ االطالع(  
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  .تعقيم املصابني مبتالزمة داون: ثاينالفرع ال
 :تصور املسألة  -  أ

  قْمِأصل ال : "الراغبقالوعقم الزوجني يف  1،"اليبس املانع من قبول األثر ع
ومل أجد مصدر التعقيم ، عدم القدرة على إجناب الولد: كتب اللغة يعين

سواء ، واملراد به منع احلمل على الدوام، باالستعمال املعاصر يف كتب األولني
 2.أنشأ عنه ختريب لوظائف األعضاء وإزالة للرغبة اجلنسية أم مل ينشأ

 والذي يفيد حبثنا منها، م أسباب كثريةللتعقي: 
وذلك مبنع إجناب املصابني باألمراض الوراثية السارية يف ، حتسني النسل -

 3.املسببة لذلك يف أكثر احلاالت) املورثات(أو حاملي اجلينات، الذرية
وسد باب نشوء احلمل حال ، محاية ذوي اإلعاقات من االستغالل اجلنسي -

 .االغتصاب
وكل اآلثار ، )االستمناء(مشاكل العادة الشهرية والعادة السريةالقضاء على  -

 4.السيئة للعزوبة
 منها، للتعقيم عدة وسائل: 

                                                             
 ).1/579( ،)عقم( :مادة ،املفردات يف غريب القرآن 1
 ،)عقم( :مادة، تاج العروس :الزبيدي ).4/75( ،)عقم( :مادة، مقاييس اللغة :ابن فارس :ينظر 2
أمحد بن  ).2/1533( ،)عقم( :مادة، معجم اللغة العربية املعاصرة :أمحد خمتار عبد احلميد ).120ـ33/116(

جامعة حممد بن سعود ، مقال منشور مبجلة اجلمعية الفقهية السعودية، املنع الدائم للحمل: فهد الفهد
حتسني : ماجدة حممود أمحد هزاع). 534(، )563ـ519(، )1437/2016(، )30(ع، )الرياض(اإلسالمية

جامعة ، )قضايا طبية معاصرة(مقال ضمن السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، النسل من منظور إسالمي
 ).1924(، )1944ـ1889(2مج، )الرياض(اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  ).مقال(زواج املعاقني ذهنيا يف اتمعي املقدسي الفلسطيين :مرام سعيد: ينظر 3
مقال منشور مبوقع سبق ، التخلف العقلي يف ميزان الزواج واإلجناب :أمين رمضان زهران :ينظر 4

h-02/01/2017: (تاريخ االطالع :املوقع، )22/07/1434(،حائل p://www.hail2h.net/inf/ar cles 

1372.htm-id-show-action .مقال منشور مبوقع أطفال ، زواج املعاق ذهنيا بني الرفض والقبول :جمدي مروة
h،اخلليج p://www.gul ids.com/ar/index.php?ac on=show_art&ArtCat=1&id=682 .  تاريخ

  )02/01/2017: (االطالع
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وأيضا بسد ، عليهما 2أو توجيه األشعة السينية 1،استئصال الرحم أو املبيضني -
 .ملنع مرور البويضة إىل حمل التلقيح 3قناة فالوب؛

أو توجيه  4،)األسهر(بل املنوي أو قطع احل، حقن الذكر مبواد كيميائية -
وهي اخلصاء ، وكذا باستعمال الطريقة القدمية، األشعة السينية على اخلصيتني

 5.جاءأو الوِ
 واتفق املعاصرون على منع التعقيم إذا ، أمجع العلماء على حرمة خصاء اآلدميني

 .كان مشتمال على االستئصال وحنوه لغري ضرورة
  ومل خيرب وظائف األعضاء والغريزة ،  يتضمن ذلكواختلفوا يف التعقيم إذا مل

 6.اجلنسية
  

 :اآلراء يف املسألة  - ب
 خال حاالت الضرورة، ذهب أغلب املعاصرين إىل منع التعقيم مطلقا ،مكن وي

 :أن تضبط فيما يلي
                                                             

ينظر موقع . اجلنسية األنثوية واهلرمونات البويضات إنتاج تناسلية أنثوية مسؤولة عن غدد عبارة عن :املبيضان 1
  )17/01/2018: (تاريخ االطالع مبيض ki/ https://ar.wikipedia.org/wi:ويكيبيديا

ويف  ،التصوير الشعاعي تستخدم بشكل واسع يف كهرومغناطيسيةأشعة  :هي) إكس(أشعة  أو األشعة السينية 2
 )17/01/2018(: تاريخ االطالع :ينظر موقع ويكيبيديا .العديد من ااالت التقنية والعلمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/سينية_أشعة  

سم، ووظيفتها نقل البويضات من املبيض إىل 12حوايل  طولهيبلغ  ،والرحم املبيض عبارة عن أنبوب يصل بني 3
: تاريخ االطالع فالوب_قناة/https://ar.wikipedia.org/wiki : ينظر موقع ويكيبيديا .الرحم

)17/01/2018(  

  ).4/384( ،)سهر( :مادة ،لسان العرب :ابن منظور :ينظر 4
حتسني : ماجدة حممود أمحد هزاع). 538ـ531(، )مقال(املنع الدائم للحمل: أمحد بن فهد الفهد: ينظر 5

ـ اخلصيتني  البيضتني عروق ضرالوِجاء  : "قال الفيومي). 1927ـ1925(، )مقال(النسل من منظور إسالمي
: مادة، املصباح املنري: ينظر. واخلصاء نزع اخلصيتني، "باخلصاء شبيها فيكون ،إخراج غري من تنفضخا حىت ـ
  ).2/649(، )وجء(
املرجع  :أمحد الفهد ).5/391( ،اجلامع ألحكام القرآن :القرطيب ).157( ،مراتب اإلمجاع :ابن حزم :ينظر 6

على وجه التأبيد يف  بال ختريب للوظائف مل يبحث القدامى هذه املسألة لعدم توفر ما مينع التناسل ).543( ،السابق
  .واهللا أعلم ،زمام
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، يرجى برؤهال  وراثي خطريأن يكون املراد تعقيمه مصابا مبرض أو تشوه  -
 .ويسري يف ذريته

 .أو يضر ا ضررا بينا، احلمل يهدد حياة األمإذا علم أن  -
 .كاليت تؤدي إىل العقم املؤقت، عدم وجود وسيلة أخرى أخف ضررا -

 وخاصة يف أفراد ، واختار بعض املعاصرين جواز التعقيم غري املتضمن لالستئصال
 1.اإلعاقة

  

 :األدلة  - ت
 استدل اجلمهور جبملة من األدلة: 

رم اخلصاء وجل؛ إذ ألجل هذه العلة حالتعقيم اعتداء على خلق اهللا عز  -
 .وتنكيس الفطرة اإلنسانية، كما يتضمن تعطيل الوظائف اجلسمية، والوأد

 .وال أضر عليه من قطعه، تشريع التعقيم خمالف ومضاد ملقصد حفظ النسل -
 .وال ضرر وال ضرار، يشتمل التعقيم على خماطر صحية -

 يزون موقفهم مبا يليوعلل ا: 
فدل هذا على ، ميتنع من اإلجناب وال جيب عليه ذلك شرعالإلنسان أن  -

 .جواز أن يزيل قدرته ائيا
فمصلحة اتمع يف تقليل نسبة املعوقني ، حيقق التعقيم مصاحل عامة وخاصة -

فيه؛ إذ الدراسات تشري إىل أن التعقيم يساهم يف اإلقالل من املعوقني بنسبة 
، صلحة للمعوق نفسهكما أن التعقيم م، سنة 25على مدى  50%

 2.ولذريته اليت مل تولد بعد
  

                                                             
 :مرام سعيد ).1935(، )1890(، )مقال(حتسني النسل من منظور إسالمي: ماجدة حممود أمحد هزاع: ينظر 1

 ،)مقال(املنع الدائم للحمل :أمحد الفهد). مقال(املعاقني ذهنيا يف اتمعي املقدسي الفلسطيينزواج 
  ).553ـ544(
 ،املرجع السابق :أمحد الفهد ).1936ـ1928(، املرجع السابق: ماجدة حممود أمحد هزاع: ينظر 2
). 1860ـ1858(، )مقال(ـ حتسني النسل ـ دراسة طبية فقهية: إمساعيل غازي مرحبا ).553ـ544(

  ).569ـ568(، التخلف العقلي: الشناوي
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 :صل املسألةحم  - ث
خر له من نعم مما قد س، ن على ما فيهاليعلم أن اإلنسان مستخلف يف األرض مؤمتَ    

فأىن له أن يتعدى على وظائفه بدعوى حرية ، ومن أعظمها عليه جسمه، وآالء
مصلحة له ومحاية؟ وكيف ال التصرف يف ملكه؟ وكيف جيعل التعدي على اإلنسان 

وهو يقضي على حق فطري وحيرم من زينة احلياة الدنيا؟ ، عد التعقيم جرمية أخالقيةي
  أال يشتركان يف القبح نفسه؟ 1وما الفرق بني دعاوى حتسني النسل ونظرية أفالطون؟

 ومن أمهها عدم جدوى استعمال التعقيم، إال فيما توفرت فيه الضوابط السابقة، اللهم
أو بالتلقيح الصناعي واختيار البويضات ، كموانع احلمل املختلفة، املؤقت
  2).اهلندسة الوراثية(السليمة

  

 :التخريج على املسألة  - ج
    غري أن ، عد اإلصابة مبتالزمة داون مرضا خطريا يبيح عملية تعقيم أفرادهال ت

وهذا ، م املؤقتوذلك باستعمال أساليب التعقي، للحكومات سن قوانني متنع إجنام
؛ لتفادي مآالت انتشار اإلعاقات يف اتمع على املدى السياسة الشرعيةمن باب 

  3.والعلم عند اهللا عز وجل، املتوسط والبعيد
  

  .عالج متالزمة داون: ثالثالفرع ال
  

 :تصور املسألة  -  أ

غري أن التطور السريع ، ال يعلم إىل يومنا هذا إمكانية لعالج املصاب مبتالزمة داون    
يف علم الوراثة تكفل بالسبق إىل منع كثري من األمراض والتشوهات اليت يسببها اخللل 

                                                             
  ).6( :ينظر ص 1
مقال ضمن السجل العلمي ملؤمتر الفقه  ،ـ دراسة طبية فقهية ـ حتسني النسل: إمساعيل غازي مرحبا: ينظر 2

، )1888ـ1830(2مج، )الرياض(جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، )قضايا طبية معاصرة(اإلسالمي الثاين
حتسني النسل من : ماجدة حممود أمحد هزاع ).569ـ567(، التخلف العقلي: الشناوي). 1847ـ1846(

   ).مقال(، قضية زواج ذوي اإلعاقة اآلراء والتشريعات :منال شعبان ).1935(، )مقال(منظور إسالمي
  ).مقال( ،زواج املعاقني واملتخلفني وما يترتب عليه :هاين اجلبري: ينظر 3
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اليت قد تسبب تلك ) اجلينات(وذلك بتعديل املورثات يف مورثات الفرداجليين 
  .األمراض

يف وقد نصت قرارات اامع واهليئات على جواز االستفادة من علم اهلندسة الوراثية 
بشرط أن ال يترتب على ذلك ضرر يربو ، أو ختفيفه، أو عالجه، الوقاية من املرض

  1.على الضرر املراد معاجلته

 :التخريج على املسألة  - ب

سواء أكان بدفعه قبل ، جتوز معاجلة املتالزمة بكل ما مل ينص الشرع على منعه   
وكل هذا ، ضرر أكربما مل يؤل ذلك إىل ، أم بتخفيفه بعد الوقوع، وقوعه أم برفعه

داًء إال  فإنَّ اهللا عز وجلَّ مل يضع ا،تداوو« :يندرج حتت قوله صلى اهللا عليه وسلم
  2.»غري داٍء واحد اهلرم ،وضع له دواًء

   

                                                             
 ،)بريوت(دار البشائر اإلسالمية ،فقه القضايا الطبية املعاصرة :علي احملمدي ،علي القره داغي :ينظر 1
 ،فقه النوازلحبث ضمن كتاب  ،طرق اإلجناب :بكر عبد اهللا أبو زيد ).336ـ301( ،)1427/2006(2ط

املعاصرة املتعلقة حبفظ النسل القضايا : تكر احلاج موسى ).277ـ1/237( ،)دط( ،)بريوت(مؤسسة الرسالة
جامعة املدينة ، كلية العلوم اإلسالمية، دكتوراه بقسم أصول الفقه، موسى عمر كيتا: إشراف، دراسة مقاصدية

). 1872ـ1841(، )مقال(حتسني النسل: إمساعيل غازي مرحبا). 309ـ295(، )2013(، )ماليزيا(العاملية
األحكام : عبد اهللا بن جابر اجلهين). 1945ـ1889(، )مقال(يحتسني النسل من منظور إسالم: ماجدة هزاع

جامعة ، )قضايا طبية معاصرة(مقال ضمن السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ،الفقهية املتعلقة بتحسني النسل
مع الفقه ، )54: (وانظر القرار رقم. )1990ـ1945(2مج، )الرياض(اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ،)1419/1998رجب (املنعقدة مبكة املكرمة  15اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته 
املنعقد جبدة ، الدورة العاشرة، وجممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي). 185ـ157(ص

تاريخ   aifi.org/2013.html-http://www.iifa: موقع امع، )10/2ـ94: (القرار رقم، )1418/1997(
  )24/11/2017: (االطالع

 ،)3855( :احلديث ،باب الرجل يتداوى ،كتاب الطب ،أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك 2
، عليه واحلث الدواء يف جاء ما باب، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الطب أبواب، والترمذي ).6/5(

 :احلديث ،شفاء له أنزل إال داء اهللا أنزل ما باب، الطب أبواب، ماجه وابن). 3/451(، )2038: (احلديث
  ".حديث حسن صحيح" :قال الترمذي ،)4/497( ،)3436(
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  .احلقوق املرعية :الثالثاملطلب 
  

 هلم من احلقوق ما ،املصابون مبتالزمة داون بشر كالبشر ذوو أحاسيس ومشاعر    
فهم قبل كل شيء أناس ، بل ما يزيدون عليهم مما توجبه اإلصابة ودرجتها، لغريهم

  1.ومتام العناية والتحبري، يستحقوق كامل احلب والتقدير
  

  .حق التأهيل: ولالفرع األ

 :للمصاب باملتالزمة احلق يف التأهيل جبميع صوره وشىت أشكاله
ويشمل ، ودوام املتابعة، فيستحق املصاب كامل الرعاية الصحية :التأهيل الصحي  -  أ

واحلرص على ، وامللبس، واملطعم، هذا كامل النفقات املتعلقة باملسكن الالئق
 2.وغري ذلك، تنظيفه

 

إن لإلعاقة األثر البالغ على نفسية املصاب ومزاجه وسائر  :التأهيل النفسي  - ب
األخص زمن مراهقته واألحوال اليت قد يشعر وب، فوجب عليه متام الرعاية، انفعاالته

 3.فيها بالنقص
 

ومل يطلب اهللا ، عد العلم أعظم ما مييز اإلنسان عن غريهي :التأهيل املعريف والتربوي  - ت
M  1  0 :فقال جل وعال لنبيه، أن يستزيده من شيء إال منه  عز وجل من نبيه

  3  2L )فلهذا كان العلم واملعرفة أهم ما يؤهل إليه الفرد املصاب   ) ١١٤: طه

                                                             
  ).وما بعدها146( ،التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة :حممد سيد فهمي :ينظر 1
حقوق املعوقني  :مصطفى أمحد القضاة ).340ـ339( ،تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصةمقدمة يف  :ينظر 2

). 7/117(وانظر عيادة النيب صلى اهللا عليه وسلم للصبيان يف صحيح البخاري ).210( ،بني الشريعة والقانون
  ).10/127(، فتح الباري: ابن حجر

  ).149ـ148( ،السابقاملرجع  :حممد سيد فهمي :ينظر 3
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حبسب ما يؤتى من منو  كلٌ، وقد أبرزت التجربة جناحهم يف هذا، مبتالزمة داون
 1.عقلي وقدرة استيعابية

من علم وعمل ، وقد نص الفقهاء قدميا على وجوب تعليم الصبية ألمور دينهم
وأن أجرة ذلك كله من ضمن ، ائعمن حرف ومهن وصن، ولشؤون دنياهم، وآداب

  2.النفقة الواجبة

  
  . حق االندماج يف اتمع: ثاينالفرع ال

       ف املعوق ذهنيا مع من هم حواليه من أناس وبيئة من أصعب املشاكل اليت إن تكي
هذا  راعيوهلذا كان لزاما على من يقوم على شأم أن ي ؛قد يعاين منها الواحد منهم

 4،ونشر ثقافة التقبل يف حميط املصاب ،ببث الطمأنينة والراحة النفسية 3،اجلانب أمت مراعاة
 :ومن صور االندماج

 ري الفرد من املتالزمة عضوا بناءحق العمل والتكسب واالستقالل  املعاشي حىت يص  -  أ
ائدة وقد كانت التجربة الغربية ر، ال جمرد عالة على كاهل أفراده فقط، يف اتمع

                                                             
مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  :سهري حممد توفيق: ينظر 1

، حقوق املعوقني بني الشريعة والقانون: مصطفى أمحد القضاة ).35ـ33( ،البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
  ).106ـ92(
 ،اموع :النووي ).4/364( ،اية املطلب :اجلويين ).33ـ7/32( ،شرح الزرقاين على خليل :ينظر 2
حتفة : ابن القيم ).1/280( ،ـ احلج ـ شرح العمدة :ابن تيمية ).8/44( ،شرح مسلم ).3/11( ،)1/26(

  ).7/68(، صحيح البخاري ).1/413( ،الفروع :ابن مفلح). 242ـ240(، )226ـ224(، املودود
 ،الذخرية :القرايف). 16/13( ،املبسوط :السرخسي :ينظر، وال بأس أن يكون ذلك بضرب غري مربح

 :اجلويين ).7/434( ،احلاوي :املاوردي). 8/55( ،التوضيح :خليل). 1/213(، الفروق ).271ـ8/270(
  ).8/410( ،السابق املرجع :ابن مفلح ).5/397( ،املغين :ابن قدامة ).15/41( ،املصدر السابق

  .نهم من التكيف مع ذويهم املصابني ومساعدم فيما ينفعهممكّإىل تأهيل أسري يوأهل املعوق هم أيضا حباجة  3
األدب  :البخاري ).633( ،سنن الدارمي ).8/55( ،)8/7( ،)7/25( ،صحيح البخاري :انظر هذه املعاين 4

 ،جمموع الفتاوى :ابن تيمية ).2/202( ،صحيح ابن حبان ).538( ،)191ـ190( ،)141( ،املفرد
  ).223ـ222( ،السابقاملرجع  :ابن القيم ).30/214(
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وال خالف بني أهل العلم يف ، الفئة وعكست القدرات احلقيقية لتلك، ذايف ه
 1.جواز تأجري الصيب نفسه والعمل بضوابط حمررة يف مظاا

، سواء أكان ذلك قبل البلوغ بتوفري احلضن األسري الدافئ، حق االستقرار العائلي  - ب
اجلنسية إن توفرت وإشباع رغباته ، أم بعده بتمكينه من تكوين أسرته اخلاصة

 2.وقد مر حبث هذه املسألة سابقا، دواعي ذلك وانتفت موانعه
  

  .حقوق أخرى: ثالثالفرع ال

 :ومن احلقوق املهمة غري ما ذكر

بل إن متتع املصاب ، فال ميش وال نبز، مبنع ازدراء املصابني باملتالزمة، حق الكرامة  -  أ
 .بأهلية ولو قاصرة من مظاهر اعتباره وتقديره

  

                                                             
 ،بدائع الصنائع :الكاساين ).16/42( ،املبسوط :السرخسي ).2/230( ،األصل :الشيباين :ينظر 1
 ،مواهب اجلليل :احلطاب ).7/208( ،التوضيح :خليل ).15/448( ،اجلامع :ابن يونس ).178ـ4/176(
 ).5/348( ،املغين :ابن قدامة ).15/512( ،اية املطلب :اجلويين ).7/404( ،احلاوي :املاوردي ).5/392(

 من له مستعد هو وما الصيب حال يعتمد أن ينبغي ومما : "ابن القيمقال  ).14/347( ،اإلنصاف :املرداوي
 ما غري على محله إن فإنه شرعا؛ فيه مأذونا كان ما غريه على حيمله فال، له خملوق أنه فيعلم، منها له ومهيأ األعمال

 من فهذه واعيا احلفظ جيد اإلدراك صحيح الفهم حسن هآر فإذا، له مهيأ هو ما وفاته فيه يفلح مل له مستعد هو
 خبالف آهر وإن، معه ويزكو ويستقر فيه يتمكن فإنه، خاليا دام ما قلبه لوح يف لينقشه للعلم؛ ويئه قبوله عالمات

 ومل العلم يف له نفاذ ال وأنه بالرمح واللعب والرمي الركوب من وأسباا للفروسية مستعد وهو، وجه كل من ذلك
 خيلق مل وأنه ذلك خبالف آهر وإن، وللمسلمني له أنفع فإنه، عليها والتمرن الفروسية أسباب من مكنه، له خيلق

 فليمكنه، للناس نافعة مباحة صناعة وهي، هلا قابال هلا مستعدا الصنائع من صنعة إىل مفتوحة عينه ورأى، لذلك
 فإن، العبد على اهللا حجة لتقوم أحد؛ كل على ميسر ذلك فإن، دينه يف إليه حيتاج ما له تعليمه بعد كله هذا، منها

  ).244ـ243(، حتفة املودود، "واهللا أعلم ،السابغة النعمة عليهم له كما، البالغة احلجة العباد على له
حقوق : مصطفى أمحد القضاة ).56ـ46( ،حقوق املعوقني :محزة مصطفى بن :وينظر ).275( :ينظر ص 2

 ).157ـ147(، املعوقني بني الشريعة والقانون
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حق  2،حق احلماية ،حق املواطنة 1،حق احلياة :ومما يندرج ضمن الكرامة 
  4.وحق التملك 3،الوالية

 5.حق املصاب باملتالزمة يف االستفادة من موارد الزكاة واألوقاف وحنو ذلك  - ب
  

وقرار  6،ويف ختام الفرع أحيل القارئ لالطالع على اإلعالن العاملي حلقوق املعوق
بشأن حقوق املعوقني جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املتعلق 

بدولة الكويت  22الدورة ، )213:(القرار رقم، يف الفقه اإلسالمي
  8.وعلى التشريعات والقوانني اجلزائرية 7،)1436/2015(

  

   

                                                             
  ).371( :انظر حبث اإلجهاض مثال 1
ماستر  ،عبد العزيز خنفوسي :إشراف ،احلماية القانونية لذوي االحتياجات اخلاصة :محيدي بن عيسى :ينظر 2

  ).2015/2016( ،)سعيدة(جامعة الطاهر موالي ،احلقوق والعلوم السياسيةكلية  ،حقوق ختصص علم اإلجرام
  ).296( :انظر ص 3
حقوق املعوقني  :مصطفى أمحد القضاة). 36( ،حقوق املعوقني :مصطفى بن محزة :وينظر ).303( :ينظر ص 4

  ).180ـ174(، )166ـ161(، )41( ،بني الشريعة والقانون
مصطفى أمحد  ).83ـ79( ،)56( ،املرجع السابق :مصطفى بن محزة :وينظر .)243(، )21( :ينظر ص 5

  ).337ـ281(، املرجع السابق: القضاة
  ).8( :ينظر هامش ص 6
  )12/12/2017: (تاريخ االطالع  aifi.org/3998.html-http://www.iifa: ينظر موقع امع 7

مقال حممل من موقع جامعة  ،حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر :إبراهيم شرايطة ،بايلمصعب  :ينظر 8
 في_الخاصة_االحتیاجات_ذوي_حقوق  eloued.dz/.../-www.univ ):الوادي(محة خلضر

.pdf 29/09/2017: (تاريخ االطالع(  

بريل سنة أ 26املوافق  1427ربيع األول عام  27(  :املؤرخ يف) 144-06(  :التنفيذي رقموانظر املرسوم 
املتعلق حبماية األشخاص  2002ماي 8املوافق  1423صفر  25املؤرخ يف  09ـ02القانون رقم  ).2006

، 34العدد، 39السنة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، )39ـ01: (املادة، املعوقني وترقيتهم
  ).12ـ6: (ص، )2002ماي14(
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      :اخلامتة
أصل جلملة من  ،سلوك غمار هذا البحث العلميبعد توفيق اهللا عز وجل يل بإمتام       
  :أسرد أمهها على شكل نقاط، والتوصيات النتائج
  :النتائج .أوال
بل ، فحسب مع ذوي احلاجات اخلاصة عدل واملساواةبال يأتإن اإلسالم مل  .1

 هياإلعاقة احلقيقية  أن نبه على كما، اإلحسانو الفضل حض على عظيم
  .مع حصول القدرة والتمتع بالقوة وجلعن عبادة اهللا عز اإلعراض 

للندب  وهو على هذا شامل، )اإللزام(األقرب أن حد التكليف ال يتضمن قيد  .2
 :وحمصلها، االعتباراتعدة إطالقات على حسب  لهو ،والكراهة

• سواء أكانت املطالبة بالفعل أم ، طلق التكليف ويراد به توجه اخلطاب للمكلفي
 .بالترك

 .ثبوت الفعل يف الذمةيطلق ويراد به  •
وإن مل ، يطلق التكليف بالشيء على ما ال بد منه بتوقف صحة العبادة عليه •

 .يلحق تاركه إمث
 .يطلق التكليف ويراد منه ثبوت املأمث واملؤاخذة على املكلف •
 .يطلق التكليف ويراد به اخلطاب مبا يثقل •
 .تركهواللوم على ، يطلق التكليف مبعىن محل النفس على الشيء •

3. حتقق وميكن تلخيصها يف عبارة جامعة وهي ، شروط التكليف اختلف كثريا يف عد
والذي وقفت عليه من هذه ، فف به كما أراده املكلالقدرة على حتقيق املكلَ

، حضور الذهن، فهم أحكام التكليف، فهم اخلطاب، البلوغ ،العقل: الشروط هو
، كون املخاطب من الثقلني اإلنس واجلن، احلياة، علم املخاطب بكونه مأمورا

 جامع لكل املعاين" فهم التكليف"شرط و، بلوغ الدعوة، اإلسالم، انتفاء اإلكراه
 .فيصح االستغناء به عن غريه ،السابقة
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ومناطها وجود ، وشيء حمدود من التصرف، ة صحة األداءينبين على األهلية القاصر .4
بىن على األهلية الكاملة وجوب األداء واالستقاللية بينما ي، قدر من التمييز العقلي

 .وهي مناطة باكتمال العقل الذي أمارته البلوغ، التامة
5. االعقل املراد شرعا يف التكاليف ال ييف  أو، حصر يف معرفة دقائق العلوم وإتقا

كإدراك ، يشمل عدة معانإمنا و، والقدرة على التعلم واكتساب املهارات الذكاء
، وهذه املعاين ال يدرك املميز منها ما يدرك البالغ، بواطن األمور ومآالت األفعال

 .معرفة بالعلومو ذكاء وإن فاقه املميز
وإمنا  ،وهذا مالحظ باحلس واملشاهدة، ال تأثري لزمن البلوغ على النضج العقلي .6

طن مبا هو ظاهر منضبط وغالبربطا لألمر الباعل البلوغ عالمة على التكليف ج ،
فاألقرب للصواب أن ، ضبطا لألمور وقصدا للتخفيف على املميز املقارب للبلوغو

 .البلوغ شرط شرعي معقول املعىن
 :الفرق بني املعتوه وانون أن .7

 .خبالف انون فعقله ذاهب، عقل املعتوه ناقص •
 .نون فقد يصاحبه ذلكجلخبالف ا، االضطرابوال يصاحبه التهيج  عتهال •
خبالف اجلنون فقد يكون ، العته آفة تستمر مع املصاب من لدن والدته إىل وفاته •

 ـومل أجد من أشار هلذا الفرق  ـغري مطبق 
 .احلال العقلية للمميز أحسن من احلال العقلية للمعتوه .8
اخلوف، : على ثالثة أصول وهي قائمة: العبوديةحتقيق  من مقاصد التكليف .9

 .أمجع اخللق مصاحل ورعاية ،واجلزاء االبتالءوكذا ، والرجاء، واحملبة
بأمسائه  من مقتضيات التكاليف قصد الطاعة واالمتثال فيها مبعرفة اهللا عز وجل .10

مع استحضار املكلف احلب  ،وأنه مستحق للعبادة واجب الطاعة ،ونعوته
العلم باقتضاء اخلطاب للثواب والعقاب األخروي؛ لتقع العبادات  وكذا، والتعظيم

 .رغبة ورهبة
 :من املقاصد الشرعية يف توجه اخلطاب للصيب واملعتوه .11

 .التدريب على التكليف؛ حىت يتعود عليه •
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 .التخلق بأخالق املسلمني والتجمل بأوصافهم •
 .اإلثابة هلما وألوليائهما •

كما يقول أهل الشأن راجع إىل اختالف زوايا النظر االضطراب يف مفهوم العقل  .12
فليس ، كما يرجع ذلك لطبيعة العقل املعقدة واملعنوية، إليه ومنطلقات البحث فيه

أضف إىل ذلك أنه متعدد ، هو باملادة احملسوسة اليت يسهل عزهلا ودراستها
قل اسم العوأيضا ف، وهذه األخرى مرتبطة بعوامل أخرى غري الذكاء، الوظائف

قاله  ،فمن اهلوس السعي لوضع حد جامع مانع له، مشترك يطلق على عدة معان
 ـرمحه اهللا  ـالغزايل 

البلوغ عالمة لوصول اإلنسان لإلدراك العقلي  يف احلال املستقيمةالشرع جعل  .13
حال وجود اخللل العارض املوجب خروج أما ، املطلوب لولوجه حيز التكليف

فال بد من حتديد ضوابط مىت  الصحي الطبيعي إىل غريهاحلال اإلنسانية من النمط 
  :وهي على سبيل اإلمجال، ستجمعت يف فرد كان مكلفاما اُ
 .جريان أفعاله على سنن العقالء •
بأن يستدل من ، إمكانية استدالله واستشهاده على ما مل يعلم باضطرار •

 .الشاهد على الغائب
 .التمييز بني املنافع واملضار •
 .عواقب األموراالطالع على  •
 .جريان تصرفاته على وفق املصلحة •
 .بعلم جواز اجلائزات واستحالة املستحيالت، إدراك البدهيات •
 .بإدراكهاالعلم بالضروريات اليت يشترك العقالء  •

العمر العقلي ال تكفي يف احلكم على لتحديد النفسية  القياسات واالختبارات .14
 .الفرد بالتكليف

  :ودليله إمجاال، مكلفنيغري " متالزمة داون"فئة  .15
 .ضوابط العقل التكليفي ال جتتمع فيهم •
 .وال مقتضياته، ال تتحقق فيهم مقاصد التكليف •
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 .واملعتوه غري مكلف إمجاعا، أوصاف املعتوه منطبقة مع أوصافهم •
وهو قياس من باب األوىل؛ ألن ، تكليفه على املميز يف حكم عدم القياس •

  .نقصان العقل بالصبا يربو علىنقصان العقل بالعته 
  :وضبطا لإلطالقات

فأفراد  ،)خطاب املواجهة( توجه اخلطاب للمكلفصد بالتكليف قُ فإن -
 .املتالزمة غري مكلفني

فيهم أو أن سبب الوجوب حاصل ، ثبوت الفعل يف الذمةوإن قصد به  -
 .فهم مكلفون، )خطاب الوضع(

وإن مل يلحق ، عليهبالشيء الذي تتوقف صحة العبادة وإن قصد به األمر  -
 .فهم مكلفون، تاركه إمث

 .فهم غري مكلفني ،ثبوت املأمث واملؤاخذةوإن قصد به  -
واللوم على  مبعىن محل النفس على الشيءأو  ،اخلطاب مبا يثقلوإن أريد به  -

 .فالفرد منهم مكلف على هذا، تركه
أهلية األداء  أما، جوب الكاملة؛ ألن أساسها احلياةألفراد متالزمة داون أهلية الو .16

  :وآخر باملعتوهني واملميزين، صنف يلحق باانني: فهم معها على صنفني
وعلى التقسيم ، وهم من غلبت عليهم أوصاف اانني: غري املميزينصنف   -  أ

فهؤالء أهلية األداء لديهم ، احلديث أصحاب اإلعاقة الشديدة والعميقة
 .ثابونإال أم ي، فال تصح عبادام وال أثر لتصرفام، منعدمة

وهم من غلبت عليهم أوصاف املميزين من فهم الكالم : صنف املميزين  - ب
 ـوهم ذوو اإلعاقة البسيطة واملتوسطة ، ورد اجلواب ومتييز النافع والضار

فهؤالء يتمتعون بأهلية ناقصة؛ وذلك ، حدثنييف اصطالح املُ ـيف األغلب 
وتقبل منهم ، نهم اإلميانفيصح م، لوجود شيء من العقل والفهم والقدرة

 .عبادام من غري إجياب شرعي عليهم

  :وأما تصرفام فهي على ثالثة أقسام

 .فتصح منهم ،وذلك كقبول اهلدية والصدقة وتأجري النفس: النفع احملض •
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وكل ما يتضمن أو يؤول إلسقاط ، والقرض والطالق تربعاتكال: الضرر احملض •
 .فال تصح وال تنعقد ولو أذن فيها الويل، احلقوق

فال ميلكون عقدها إال بإذن ، ومثاله البيع واإلجارة والنكاح: املتردد بني النفع والضرر •
 .أو بإجازته يف االنتهاء، بتداءالويل يف اال

 :بالفئة يف جمموعة من القواعد والضوابطميكن إمجال األحكام الشرعية املتعلقة  .17
• ن بالعبادات احتياطا وصبغا بأخالق املسلمنيوؤمر أفراد فئة متالزمة داون املميزي. 
أما ، داون غري املميزين كأحكام اانني والصبيان غري املميزين أحكام فئة متالزمة •

املميزون منهم فكممزي الصبياني ،باألمور اجلنسيةستثىن من ذلك ما تعلق وي، 
كغسل امليت  ،أو ما تعلق بالبنية اجلسدية، النظرواللمس والعورة وكاخللوة 

 .واالشتراك يف اجلنايات وحنو ذلك والقدرة على اجلهاد
وال ، ة بإسالمهم وكفرهمفال عرب، ة متالزمة داون غري املميزين لغوأقوال فئ •

 .ودعواهم عقودهمال بو ، بأخبارهم ونذورهم وأميام
فيطالبون بكل ما  ،كأفعال املكلفنياألصل أن أفعال فئة متالزمة داون التعبدية  •

ككفارات ، وتترتب عليها مجيع آثارها، وتبطل باملبطالت، يطالب به املكلف
 .وهذا مذهب اجلمهور، اإلخالل وحنوها

وهذا اختيار ، كالكفارات مثال، وجل ال تلزم أفراد متالزمة داون حقوق اهللا عز •
 .احلنفية

، ويتعلق ذا عدة مسائل ـعلى األصح  ـ عمد فئة متالزمة داون خطأ •
 .وارتكاب حمظورات العبادات كاحلج، وإرث القاتل، كاجلنايات

• فيجعل مؤثرا يف األوامر والنواهي، عتد بنسيان فئة متالزمة داوني. 
•  ال (رط فيه قصد التعبد شتيؤمر أفراد فئة متالزمة داون غري املميزين بكل ما ال ي

كإزالة ، يها وقوع مصلحتها ورضا أربااوأصله العادات؛ إذ املطلوب ف ، )نية فيه
 .ألوليائهم فيها ويتوجه األمر ،النجاسات وحنوها

 ،وقيم املتلفات ،فعليهم الزكوات ،ب اهللا الوضعي بفئة متالزمة داونيتعلق خطا •
 .من حقوق العباد وحنو ذلك ،وسائر النفقات
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•  يف النكاح والقضاء والكفالة  اد متالزمة داون من أهل الوالياتعد أفرال ي
 .وغريها

  :ط هيوالشرو، أهلية التصرف بشروط وال ذمة هلم ألفراد متالزمة داون املميزين •
 .اإلذن العام أو اخلاص من الويل -
 .والرشد يف كل شيء حبسبه، االبتالءحتقق الرشد بعد  -

وكل ما يشتمل على  ،مينع أفراد متالزمة داون من احملرمات العينية كاخلمر والزنا •
 .كلبس احلرير والتحلي بالذهب، املنكر أو يؤول للمفسدة

غري أنه قد  ،عليهمأن حيجر واألصل يف أفراد متالزمة داون املميزين عدم الرشد  •
ممن تقارب نسب ذكائه العقلي  الفئةيقال استحسانا برفع احلجر عن املميز من 

املراقبة الدائمة ولو من بعيد؛  مع بقاء، وقد ثبت رشده باالختبار، نسب األسوياء
فإذا ثبت من دوا استغين ، إذ املقصد الشرعي من بقاء الوالية حفظ األموال

عيشية واملالية يف ن الفئة قد أثبتوا إمكانية االستقاللية املوليعلم أن املميزين م، عنها
أما ، والقول بفك احلجر إمنا هو يف املعامالت اليسرية واملتوسطة، الدول الغربية

 .املعامالت اجلليلة فال بد فيها من إذن الويل ابتداء أو إجازته انتهاء
هم أو م غريتكفينهِك، عل فئة متالزمة داون إذا صح منهمفرض الكفاية يسقط بف •

هم األعداءدفنه أو غسله أو جهاد. 
 .األصل أن أخبار ورواية وشهادة فئة متالزمة داون غري مقبولة •
، واختلف أهل العلم يف صحته أو جوازه من الصيب، كل ما يطلب فيه الكمال •

ومثاله األذان واإلمامة من ، املتالزمةفاألصل عدم االعتداد به إن صدر من أفراد 
  .والتحكيم من املعامالت ،العبادات

وأما أوالد ، أفراد متالزمة داون من أبناء املسلمني يف اجلنة بإذن اهللا عز وجل •
وقد مر سرد ، غريهم فحكهم حكم أوالد املشركني واملعتوهني وأهل الفترات

  .هلم اجلنة بعفو اهللا وكرمه واملرجو، األقوال فيهم
غري قابل ، التشوه شديداالروح أن يكون اشترط اوزون لإلجهاض قبل نفخ  •

ومتالزمة داون ، عد منها وقد نصوا صراحة على أن اإلعاقة العقلية ال ت، للعالج
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بل حياته شبه ، وصاحبها ال يعاين أية تشوهات شديدة، من أفراد اإلعاقات العقلية
  .خاصة يف فئات اإلعاقة البسيطة واملتوسطة، طبيعية

• غري أن ، مبتالزمة داون مرضا خطريا يبيح عملية تعقيم أفرادهعد اإلصابة ال ت
، التعقيم املؤقت وذلك باستعمال أساليب، للحكومات سن قوانني متنع إجنام

؛ لتفادي مآالت انتشار اإلعاقات يف اتمع على السياسة الشرعيةوهذا من باب 
 .املدى املتوسط والبعيد

، وباألخص ذوو الضعف منهم، نسانمن أعظم مقاصد الشرع محاية حقوق اإل •
 .لذا فقد اشتملت الشريعة على كل ما يكفل احلياة الكرمية هلم وزيادة

 :التوصيات. ثانيا
إجناز البحوث اجلادة املعمقة يف كل ما يتعلق باإلعاقات العقلية أوصي الباحثني ب .1

 .وباألمراض العقلية والنفسية من حيث تعلقها باألحكام الشرعية
ممن يقارب ذكاؤهم ، داون تالزمةأفراد م الباحثني ببحث عينة خاصة من أوصيكما  .2

  ـ وهم نوادر ـ التعلم مستويات األصحاء عقليا من بطيئي
توظيف األحكام الشرعية يف القوانني والسياسات املتعبة مع بأوصي اجلهات الوصية  .3

 .فئات ذوي احلاجات اخلاصة
 ،زيد من حقوق املصابني باملتالزمةتفعيل مإىل  أدعو اجلهات الوصية واتمع املدين .4

 .كحق االستقالل املعيشي وتكوين األسر

  

  .والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،واحلمد هللا رب العاملني، واهللا أعلم
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 .فهرس اآليات القرآنية .1
  الصفحة  رقمها  اآليةبداية 

  سورة البقرة

M   ̧ ¶  µ  ́...L  75  143  

 M     ®  ¬  «  ª  ©  ¨...  L   133  311  

 M   4  3  2  1  0...L   155  14  

 MD  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9E  ... L   171  143  

 M  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á...   L   190  269  

 M.  -  ,  +   *  )  (/  ...  L   216  18  

 M     °    ̄ ®  ¬  «  ªL   222  177  

M³ ² ± ° ̄  ®L  233   ] أ[  

 M  K  J  I        H  G...L    282  20  

 M¬  «  ª  ©   ̈   §L   286  21  

  سورة آل عمران

 M^          ]    \  [   Z  Y  X_  ...L   6  18  

 M  :  9  8  7  6  5  4... L   102   ] أ[  
  سورة النساء

 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !...L   1   ] أ[  

 M  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤...  L   5  305  

 M  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶... L  6  304  

 M     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L   19  72  



- 395  - 
 

 M(        '  &  %  $  #          "  !)  ... L  92  337  

 M    +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !L   95  21  

 M   ̀  _  ̂   ]    \  [...L   130  285  
  سورة املائدة

 M  \  [   Z  Y  X  W  V  U...L   16  132  

 M  2   1  0  /...  L   38  356  

 M²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª³  ...L   95  257  
  سورة األنعام

M 5  4  3  2  1   0    /  . L  
  

19  
  360  

 M  Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL   118  265  
  األعراف سورة

 M3  2  1  0  /  .4  8           7  6   5  L  156  131  

 M'  &  %  $   #  "  !(  ...   L   179  9  
  سورة األنفال

 M  c  b  a   ̀ _L   37  97  
  سورة التوبة

 M¥  ¤  £  L  60  243  

 M  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `
  m  l...   L   

91  21  

 M  p  o  n  m  l  k  jL   103  177  
  سورة يونس
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 M qp o n... L   4  131  

 M  V  U  T  S       R  QL   100  143  

  إبراهيمسورة 

 M²  ±  °   ¯  ®  ¬³   ...L   51  131  
  النحلسورة 

 M  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µL   78  171  

  اإلسراءسورة 

M   b  a   `  _...L   70  19  
  طهسورة 

 M  3  2  1  0L   114  382  

  احلجسورة 

 M  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ...L   46  11  

 M¡  �   ~  }   |   {  z¢  ... L  78  72  

  النورسورة 

 M2    1  0    /       .  -  ,  +  L  2  352  

 M     ̂   ]  \L   4  353  

 MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  L  31  96  

 M   £  ¢  ¡         �   ~    }  |... L  58  96  
  القصصسورة 

 M(' & % $ # " !L   14   ] ب[  

  العنكبوتسورة 

 M   {  z  y  xL   43  143  
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  السجدةسورة 

 Mx w v  u ty  ~ }    | {     zL   7  1  
  سورة األحزاب

 M O N    M LL   18  2  

 M  |  {  z  y  x  w  v  u...L   70   ] أ[  

 M  ¶  µ     ́ ³  ²  ±  °... L   72   ] ب[  
  سورة ص

 M         7    6   5     4    3  2  1   0  /  .L  86  72  
  سورة الزمر

 MY  X  W  V  U  TZ   ...L   43  144  
  سورة الشورى

 M  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï...L   30  15  
  سورة اجلاثية

 M   É  È  Ç  Æ  Å...   L   22  129  
  سورة الفتح

 M  C     B  A   @...L   17  21  
  سورة احلجرات

 M   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º...L   11  20  

 M  K  J  I  H     G  F  E...L   13  12  

 MÈ  Ç  Æ  ÅÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  ...L   17  359  
  سورة الذاريات

 M   H  G  F  E  D   C  L   56  127  
  النجمسورة 
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 M  a   ̀   _  ̂   ]  \...L   31  131  
  سورة اادلة

 MxwvL   16  119  
  سورة التغابن

 M  3        2  1   0  /  ....  L   11  18  
  سورة التحرمي

 M  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L   6  187  
  سورة امللك

 M Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½         Ç   Æ  Å             Ä  L   10  10  

 M     2  1   0  /  .  -   ,L   14  18  
  سورة القلم

 M  مض  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï   L   42  369  
  سورة املزمل

 M  a    ̀ _  ̂L  20  337  
  سورة املدثر

 M     §  ¦L     4  178  
  سورة املرسالت

 M  *  )  (  '  L   21  373  
  سورة عبس

 M  "  !...L   1  20  
  االنفطارسورة 

 M    <  ; : 9 8 7...L   6  1  
  التنيسورة 
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 M   0 / . - , +L   4  1  
  البينةسورة 

 M  p  o  n   m  l  k  j  i  hL   5  133  
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



- 400  - 
 

 .فهرس األحاديث النبوية .2

  الصفحة  الراوي  طرف احلديث
  186  أبو موسى األشعري  ...]أحل الذهب واحلرير[
  15  بن مالك أنس  ...]بعبده اخلريإذا أراد اهللا [
  21  أبو مسعود األنصاري  ...]إذا أم أحدكم الناس[
  247  الربيع بنت معوذ  ...]أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم غداة عاشوراء[
مكحول ، األوزاعي  ...]أسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم لصبيان خيرب[

  271  )مرسل(

  217  بن عباسعبد اهللا   ...]أقبلت راكبا على محار أتان[
  216  أبو مالك األشعري  ...]أال أحدثكم بصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم[
  212  أبو هريرة  ...]اإلمام ضامن[
  371  بن مسعودعبد اهللا   ...]يوماً أربعني أُمه بطنِ يف يجمع أحدكُم خلق إنّ[
  236  بن عمروعبد اهللا   ...]أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام فخطب[
  182  أبو قتادة األنصاري  ...]أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي[
  217  بن عباسعبد اهللا   ...]أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بقرب[
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى أن يسافر [

  201  بن عمرعبد اهللا   ]بالقرآن إىل أرض العدو

  222  )مرسل(عطاء بن يسار  ...]غالما قرأ عند النيب صلى اهللا عليه وسلمأن [
عمرو بن الشريد عن   ...]إن كل خلق اهللا حسن[

  2  أبيه

  12  أبو هريرة  ...]إن اهللا ال ينظر إىل أجسادكم[
  349  بن عباسعبد اهللا   ..]أن ماعز بن مالك أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم[
  284  بن عباسعبد اهللا   ]بالساقإمنا الطالق ملن أخذ [
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  269  بن عمرعبد اهللا   ...]أن امرأة وجدت يف بعض املغازي[
  4  عثمان بن أيب العاص  ...]أم قومك: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له[
أبو إبراهيم األنصاري   ...]إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى[

  أبو هريرة، عن أبيه
226  

  106  بن عباسعبد اهللا   ..]النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي ركبا بالروحاءأن [
  201  أبو سفيان بن حرب  ...]أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش[
  107  عمرو بن سلمة عن أبيه  ...]أم وفدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم[
  197  بن مالك أنس  ...]إين ألقوم يف الصالة[
 يف يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان هل[

  183  معاوية بن أيب سفيان  ...]جيامعها الذي الثوب

  381  أسامة بن شريك  ...]تداووا؛ فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له دواء[
  292  عائشة  ...]جاءت امرأة رفاعة القرظي[
، معاذ، واثلة بن األسقع  ...]جنبوا مساجدكم صبيانكم[

، هريرةأبو ، أبو الدرداء
  أبو أمامة

196  

  254  بن عبد اهللا جابر  ...]حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم[
  156  النعمان بن بشري  ...]احلالل بني واحلرام بني[
  298  عائشة  ...]خذي ما يكفيك وولدك باملعروف[
أبو ، ابن عباس، علي  ]ادرءوا احلدود بالشبهات[

  341  عائشة، هريرة

  81  عائشة، علي  ...]ثالثرفع القلم عن [
  13  أبو هريرة  ...]سئل أي الناس أكرم[
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن [

  187  بن عمرعبد اهللا   ...]القزع



- 402  - 
 

  177  أبو مالك األشعري  ...]الطهور شطر اإلميان[
  330  )مرسل(ابن املسيب  ...]قاتل اخلطأ يرث من املال[
  330  هريرةأبو   ]القاتل ال يرث[
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض غلمان [

  267  مسرة بن جندب  ...]األنصار

  270  بن عباسعبد اهللا   ...]كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو ن[
  13  بن مسعودعبد اهللا   ...]كان جيتيب سواكا من أراك[
  144  أبو أمامة، أبو هريرة  ...]ملا خلق اهللا تعاىل العقل[
مالك بن عبيدة عن أبيه   ...]لوال عباد هللا تعاىل ركع[

  224  أبو هريرة، عن جده

  216  أبو مسعود، ابن مسعود  ...]ليلين منكم أولو األحالم[
  15  أبو هريرة  ...]ما يصيب املسلم من نصب[
  173  بن مسعودعبد اهللا   ]املرء مع من أحب[
  179  بن عباسعبد اهللا   ...]مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقربين[
  205  بن عمروعبد اهللا   ...]مروا أوالدكم بالصالة[
  98  سربة بن معبد اجلهين  ...]مروا الصيب بالصالة[
، بن مالك أنس، معاذ  ]من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة[

  386  عبادة بن الصامت

  17  أبو هريرة  ...]من يرد اهللا به خريا[
  173  رافعأبو   ]موىل القوم منهم[
  20  سعد بن أيب وقاص  ...]هل تنصرون وترزقون[

  369  مسرة بن جندب  ...]وأما الرجل الطويل الذي يف الروضة[
  108  بن عباسعبد اهللا   ...]يا رسول اهللا أهلذا حج[
  16  سعد بن أيب وقاص  ...]يا رسول اهللا من أشد الناس بالء[
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  .فهرس اآلثار .3

  294  معمر بن راشد  ...]األدواءإذا كان شيء يشبه هذه [
  291  بن اخلطاب عمر  ...]أن عمر بن اخلطاب بعث رجال[
  258  بن عباسعبد اهللا   ...]أن غالما من قريش قتل محامة[
  323  بن اخلطاب عمر  ...]إن هاهنا غالما يفاعا مل حيتلم[
  341  بن اخلطاب عمر  ...]أنه قتل نفرا مخسة أو سبعة برجل واحد[
  218  بن اخلطاب عمر  ...]إذا رأى غالم يف الصف أنه كان[
  362  زيد بن أرقم  ]أول من أسلم علي[
  291  بن اخلطاب عمر  ...]أميا رجل تزوج امرأة وا جنون[
  218  أيب بن كعب  ...]بينا أنا يف املسجد[
، ابن مسعود، علي، عمر  ...]اجتروا يف أموال اليتامى[

  226  عائشة، ابن عمر، جابر

  345  بن عباسعبد اهللا   ...]ابن عباس عن شهادة الصبيانسئل [
  186  بن مسعودعبد اهللا   ]شق ابن مسعود ثوب احلرير عن الصيب[
  186  بن اخلطاب عمر  ]شق عمر ثوب احلرير عن الصيب[
  334  بن أيب طالب علي  ]عمد الصيب وانون خطأ[
  186  حذيفة بن اليمان  ...]قدم حذيفة من السفر[
  208  عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس  ...]عموميت يأمرونين أن أؤذنكان [
  282  بن أيب طالب علي  ]كل طالق جائز إال طالق املعتوه[
  213  عائشة  ...]كنا نأخذ الصبيان من الكتاب[
  186  بن عبد اهللا جابر  ...]كنا نرتعه من الغلمان[
  187  بن مسعودعبد اهللا   ]ال تسقوا صبيانكم اخلمر[
  212  ن عباسعبد اهللا ب  ]يؤم الغالم حىت حيتلم ال[
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  212  بن مسعودعبد اهللا   ]ال يؤم الغالم الذي ال جتب عليه احلدود[
  ]ص [   حيىي بن أيب كثري  ]ال يستطاع العلم براحة اجلسم[
  226  أبو هريرة  ]اللهم أعذه من عذاب القرب[
  238  بن عباسعبد اهللا   ]ليس يف مال اليتيم زكاة[
  294  الزهري  ]كل داء عضالمن [
  24  أيب بن كعب  ...]ورفع عليهم آدم ينظر[
  247  بن اخلطاب عمر  ...]وصبياننا صيام، ويلك[
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 1.فهرس األشعار .4

  الصفحة  القائل  البيت
  74  اخلنساء  و إن كان أصغرهم مولــــدا*** يكلفه القوم ما ناـــم 

عبد اهللا    بغري مـا وجـب واحملــرم*** قد كلف الصيب على الذي اعتمي 
  106  الشنقيطي

  أتطلب الربح يف ما فيه خسران***  خلدمتهيا خادم اجلسم كم تسعى 
  فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان***أقبل على النفس واستكمل فضائلها

أبو الفتح 
  14  البسيت

  نـــلعشق أعظم مما باانيا *** هلاقالت جننت مبن وى فقلت 
  نــوإمنا يصرع انون يف احلي *** صاحبهالعشق ال يستفيق الدهر 

قيس 
  120  العامري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                             

  .راعى يف الترتيب حرف القافيةاملُ 1
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 .فهرس األعالم املترجم هلم .5

  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  97  ابن جين  83  اآلمدي

  59  ابن اجلوزي  229  أبو حنيفة
  145  ابن حبان  14  أبو الفتح البسيت

  179  العسقالينابن حجر   228  أبو يوسف القاضي
  84  ابن حزم  133  األبياري

  174  ابن رجب  104  أمحد ابن حنبل
  107  ابن رشد اجلد  147  األشعري أبو احلسن

  134  ابن رشد احلفيد  6  أفالطون
  218  ابن رشيد  270  األوزاعي
  125  ابن عابدين  130  البابريت
  12  ابن عاشور  17  الباجي
  342  ابن عبد الرب  73  الباقالين

  183  ابن العريب  22  حممد بن إمساعيل: البخاري
  319  ابن عرفة  92  عبد العزيز بن أمحد احلنفي: البخاري

  128  ابن عطية  130  فخر اإلسالم: البزدوي
  79  ابن عقيل  135  ابن أمري حاج
  2  ابن فارس  19  ابن باديس
  74  ابن فورك  76  ابن برهان
  195  ابن القاسم العتقي  109  ابن بزيزة

  362  ابن قدامة  12  أمحد بن عبد احلليم: ابن تيمية
  17  ابن القيم  154  عبد احلليم بن عبد السالم: ابن تيمية
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  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  11  الزجاج  368  ابن كثري

  85  بدر الدين الشافعي: الزركشي  249  عبد امللك: ابن املاجشون
  242  زفر  294  ابن املنذر

  1  الزخمشري  190  زين الدين: ابن جنيم
  117  الزيلعي  368  البيهقي
  93  السرخسي  21  الترمذي
  10  عبد الرمحن النجدي: السعدي  153  اجلاحظ

  16  حممد بن عبد اهلادي :السندي  7  جان جاك روسو
  79  أبو إسحاق: الشاطيب  110  اجلصاص

  135  الشافعي  40  جريوم جلون
  74  األمنيحممد : الشنقيطي  85  أبو املعايل: اجلويين

  82  الشوكاين  293  احلسن البصري
  374  حممد األمري: الصنعاين  95  حممد بن حممد: احلطاب

  9  حممد بن جرير: الطربي  6  محو رايب
  96  الطويف  148  اخلطيب البغدادي

  106  عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي  338  خليل اجلندي
  208  عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس  74  اخلنساء
  132  العز بن عبد السالم  90  الدبوسي
  223  عطاء بن يسار  160  الذهيب

  86  األزهري حسن بن حممد :العطار  19  ابن اخلطيب: الرازي
  81  الغزايل الطوسي  1  الراغب األصبهاين

  97  الفيومي  280  الروياين
  10  القامسي  142  املرتضى: الزبيدي
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  الصفحة  العلم
  16  القاضي عياض

  84  القرايف
  11  أبو عبد اهللا: القرطيب

  244  )الكاشاين(الكاساين 
  40  الندن داون

  137  اللخمي
  111  املازري

  185  مالك بن أنس
  160  املأمون العباسي

  75  املاوردي
  144  احملاسيب
  101  احملبويب

  228  حممد بن احلسن الشيباين
  198  مسلم

  94  مصطفى بن أمحد الزرقا
  88  مصطفى بن سعيد اخلن

  9  مقاتل بن سليمان
  173  املنجور
  95  النووي
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 .التعريفات واملصطلحاتفهرس  .6

  الصفحة  املصطلح  الصفحة  املصطلح
  288  اجلذام  205  اإلثغار

  119  اجلنون  371  اإلجهاض
  371  اجلنني  378  األشعة السينية

  139  اجلوهر  2  اإلعاقة
  48  اجلينات  28ـ26  اإلعاقة العقلية

  4  احلاجات اخلاصة  289  اإلفضاء
  33  احلاالت املعهدية  32  األفن
  289  احلصر  89  األهلية

  42  االختبارات التشخيصية  91  أهلية األداء
  44  االختبارات املسحية  90  أهلية الوجوب

  288  اخلصاء  289  البخر
  28  الذكاء  288  الربص

  171  الذمة  30  بطء التعلم
  288  الرتق  32  البله

  54  الزائد الكروموزومي  21  البيمارستان
  35  استسقاء الدماغ  26  التأخر العقلي

  29  السلوك التكيفي  52  الكامل 21تثلث الصبغي
  6  شريعة محو رايب  26  التخلف العقلي

  101  الصىب  377  التعقيم
  47  الصبغي  74ـ72  التكليف
  30  صعوبات التعلم  99ـ95  التمييز
  101  الصغر  288  اجلب
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  48ـ47  الكروموزومات  35  صغر اجلمجمة
  21  املارستان  26  الضعف العقلي

  378  املبيضان  288  االعتراض
  42  املتالزمة  123  العته
  42ـ40  متالزمة داون  289  العذط
  55  املختلط  151ـ138  العقل

  105  املراهق  62  العمر العقلي
  30  املرض العقلي  65  عملية اإلحساس واإلدراك

  4  املعوق  67  عملية التذكر
  27  املقياس  66  عملية االنتباه

  99ـ95  املميز  288  العنة
  251  املهجة  30  الغيب العادي
  52  االنقسام اخللوي الطبيعي  56  الغدة الدرقية

  26  النقص العقلي  287  الفسخ
  140  اهليوىل  151  الفيسيونفسية

  8  الوثيقة الكربى اإلجنليزية  30  القابلون للتدريب
  30  القابلون للتعلم

  288  القرن
  26  القصور العقلي

  35  القماءة
  378  قناة فالوب
  48ـ47  الكروماتني
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 .فهرس األشكال .7

  الصفحة  األشكال
  31  .التداخل بني تعريفات اإلعاقة العقليةخمطط يوضح : 01الشكل رقم 
  33  .منحىن يوضح نسب قياسات الذكاء وتسمية أصحاا: 02الشكل رقم 
  34  .يوضح التوزيع الطبيعي للقدرات الفكريةجدول : 03الشكل رقم 
وأخرى ملصاب باستسقاء ، صورة ملصاب بصغر اجلمجمة: 04الشكل رقم 

  35  .الدماغ

  42  .صورة لبنت مصابة مبتالزمة داون: 05الشكل رقم 
  43  .صورة لالختبارات التشخيصية: 06الشكل رقم 
  44  .ت فوق الصوتيةصورة لالختبار املسحي بواسطة املوجا: 07الشكل رقم 
  45  .جدول يوضح العالقة بني نسب احلدوث وعمر األم: 08الشكل رقم 
  47  .صورة لصبغيات اإلنسان املصاب املتالزمة: 09الشكل رقم 
  48  .صورة للخلية ومكوناا: 10الشكل رقم 
  48  .صورة لصبغيات اإلنسان الطبيعي: 11الشكل رقم 
  50  .واحلمض النوويصور للخلية : 12الشكل رقم 
  51  .صورة ملراحل تشكل الصبغيات يف االنقسام الطبيعي: 13الشكل رقم 
صورة ملراحل تشكل الصبغيات يف حالة تثلث الصبغي : 14الشكل رقم 

  53  .الكامل 21

  54  .14ملتحم يف  21صورة جلزي من الصبغي : 15الشكل رقم 
االنقسام اخللوي األول يف صورة للشذوذ الصبغي خالل : 16الشكل رقم 
  56  .حالة املختلط

صورة للشذوذ الصبغي خالل االنقسام اخللوي الثاين يف : 17الشكل رقم 
  57  .حالة املختلط
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  59  .صور لبعض أعضاء جسم املصاب باملتالزمة: 18الشكل رقم 
خمطط للعالقة بني النمو العقلي واكتساب املعارف وعملية : 19الشكل رقم 

  66  .واإلدراكاإلحساس 

خمطط للعالقة بني النمو العقلي واكتساب املعارف وعملية : 20الشكل رقم 
  67  .االنتباه

  151  .صورة للقشرة املخية تبني مناطق اإلدراك األساسية: 21الشكل رقم
اإلدراك والذكاء لمعادالت املوضحة للعالقة بني صورة ل: 22الشكل رقم 

  152  .والتعلم والدماغ
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 .فهرس املصادر واملراجع .8

 .الكتب: أوال

  .القرآن الكرمي وعلومه  -  أ
إصدار جممع امللك فهد ، قراءة عاصم من رواية حفص، مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب .1

  )1426(اإلصدار األول، )املدينة النبوية(لطباعة املصحف الشريف
 حممد عبد اهللا النمر :ت، القرآن معامل الترتيل يف تفسري :حممد بن مسعود بن احلسني البغوي .2

  )1417/1997(4ط، )الرياض(دار طيبة، وآخرون
أمحد  :ت، جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري: عبد احلميد بن حممد املصطفى ابن باديس .3

  )1416/1995(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية ، مشس الدين

، عبد الرزاق املهدي: ت، املسري يف علم التفسريزاد : عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي .4
  )1422(1ط، )بريوت(العريبدار الكتاب 

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري (التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور .5
  )1984(د ط ، )تونس (الدار التونسية للنشر ،)الكتاب ايد

دار الكتب ، حممد عبد القادر عطا: ت، أحكام القرآن: حممد بن عبد اهللا ابن العريب .6
  )1424/2003(3ط، )بريوت(العلمية

عبد : ت، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ابن عطية .7
  )1422(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، السالم عبد الشايف حممد

دار ، سامي بن حممد سالمة: ت، القرآن العظيمتفسري : إمساعيل بن عمر ابن كثري .8
  )1420/1999(2ط، )القاهرة(طيبة

مكتبة ، عبد الغين عبد اخلالق:ت، أحكام القرآن للشافعي: أمحد بن احلسني بن علي البيهقي .9
  )1414/1994( 2ط ، )القاهرة(اخلاجني 

إحياء التراث دار ، حممد صادق القمحاوي :ت، أحكام القرآن: أمحد بن علي اجلصاص .10
  )1405(ط، )بريوت(العريب

صفوان : ت ،املفردات يف غريب القرآن: احلسني بن حممد بن املفضل الراغب األصبهاين .11
  )1412(1ط) بريوت(الدار الشامية ، دار القلم، عدنان الداودي
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دار إحياء التراث العريب  ،)التفسري الكبري( مفاتيح الغيب: احلسن بن عمر بن حممد الرازي .12
  )1420(3ط، )بريوت (
  )1990(ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،تفسري املنار: حممد بن رضا علي بن رشيد رضا .13
 ،عبد اجلليل عبده شليب :ت، معاين القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج .14

  ) 1408/1988(1ط، )بريوت (عامل الكتب

دار الكتاب ، عن حقائق غوامض الترتيلالكشاف : حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري .15
  )1407(3ط، )بريوت(العريب 

 :ت، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي .16
  )1420/2000(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة ،عبد الرمحن بن معال اللوحيق

، )بريوت(دار الفكر، البيانأضواء : حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي .17
  )1415/1995(1ط

  )1414(1ط، )دمشق(دار ابن كثري، فتح القدير: حممد بن علي بن حممد الشوكاين .18
عبد اهللا بن عبد احملسن  :ت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: حممد بن جرير الطربي .19

  )1422/2001(1ط، )مصر(دار هجر ،التركي
حاشية الطييب على ( فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب :احلسني بن عبد اهللا الطييب .20

، جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي :الناشر، حممد عبد الرحيم وآخرون: ت، )الكشاف
  )1434/2013(1ط

حممد باسل عيون  :ت، حماسن التأويل: حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم القامسي .21
  )1418(1ط، )بريوت (ة دار الكتب العلمي ،السود

، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش :ت، اجلامع ألحكام القرآن: حممد بن عبد اهللا القرطيب .22
  )1384/1964(2ط، )القاهرة(دار عامل املصرية 

دار إحياء التراث  ،عبد اهللا حممود شحاته :ت، التفسري: بن بشر بن سليمان مقاتل .23
  )1423(1ط، )بريوت(
  .احلديث النبوي وعلومه  -  ب
، )بريوت(عامل الكتب، السامرائي صبحي :ت، األشربة: حنبل حممد بن أمحد بن .24
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 )1405/1985(2ط
، )بريوت(دار الكتب العلمية، شاهني السالم عبد حممد :ت، الزهد :أمحد بن حنبل .25

 )1420/1999(1ط
مؤسسة ، وآخرون مرشد عادل ،األرنؤوط شعيب :ت، املسند: أمحد بن حنبل .26

  )1421/2001(1ط، )بريوت(الرسالة
املكتب ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حممد بن احلاج نوح األلباين .27

 )1405/1985(2ط، )بريوت(اإلسالمي
، )الرياض(مكتبة املعارف، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :األلباين .28

 )1422/2002(1ط
 )1423/2002(1ط، )الكويت(غراس مؤسسة ، صحيح أيب داود األم :األلباين .29
  )1423/2002(1ط، )الكويت(مؤسسة غراس ، ضعيف أيب داود األم: األلباين .30
دار ، حممد كامل بللي، شعيب األرنؤوط: ت، السنن: سليمان بن األشعث أبو داود .31

 )1430/2009(1ط، )بريوت(الرسالة العاملية
  )1408(1ط، )بريوت(الرسالة مؤسسة ، شعيب األرنؤوط: ت، املراسيل: أبو داود .32
دار الكتب ، أبو الوفا: ت، اآلثار: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي أبو يوسف .33

 )د ط(، )بريوت(العلمية

  )1332(1ط، )مصر(مطبعة السعادة، املنتقى: سليمان بن خلف الباجي .34
مكتبة ، الزهرييمسري بن أمني : ت، األدب املفرد: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري .35

 )1419/1998(1ط، )الرياض(املعارف
حممد زهري : ت، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمر رسول اهللا وسننه وأيامه :البخاري .36

  )1422(1ط، )بريوت(دار طوق النجاة، الناصر
مكتبة ، حمفوظ الرمحن زين اهللا وآخرون: ت، املسند: أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار .37

  )2009(1ط، )املدينة(م واحلكمالعلو
حممد زهري ، شعيب األرنؤوط: ت، شرح السنة: حممد بن مسعود بن احلسني البغوي .38

  )1403/1983(2ط، )دمشق(املكتب اإلسالمي، شاويش
مكتبة ، كمال يوسف احلوت: ت، املصنف: عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم ابن أيب شيبة .39

  )1409(1ط، )الرياض(الرشد
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 أمحد فيصل باسم: ت، اآلحاد واملثاين: الضحاك بن عمرو بن أمحد عاصمابن أيب  .40
  )1411/1991(1ط، )الرياض(دار الراية، اجلوابرة

أبو متيم ياسر بن  :ت، شرح صحيح البخاري: امللك عبد بن خلف بن علي ابن بطال .41
  )1423/2003(2ط، )الرياض(دار الرشد، إبراهيم

، عبد اهللا عمر البارودي: ت، املنتقى من السنن املسندة: عبد اهللا بن علي ابن اجلارود .42
  )1408/1988(1ط، )بريوت(مؤسسة الكتاب الثقافية

إرشاد احلق  :ت، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية: عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي .43
 )1401/1981(2ط، )باكستان(إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد ،األثري

، )املدينة املنورة(املكتبة السلفية، عبد الرمحن حممد عثمان: ت، املوضوعات :ابن اجلوزي .44
  )1388/1968(1ط

، شعيب األرنؤوط: ت، املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع: بن أمحد بن حبانحممد  .45
  )1414/1993(2ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة

 ،سعيد عبد الرمحن موسى القزقي :ت، تغليق التعليق: حممد بن علي بن أمحد ابن حجر .46
 )1405(1ط، )األردن /عمان(دار عمار، )بريوت(املكتب اإلسالمي

أبو عاصم حسن بن  :ت، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري :ابن حجر .47
 )1416/1995(1ط، )مصر(مؤسسة قرطبة، عباس بن قطب

دار ، عبد اهللا هاشم اليماين :ت، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية: ابن حجر .48
 )د ط(، )بريوت(املعرفة

دار ، حمب الدين اخلطيب: ت، شرح صحيح البخاري فتح الباري :ابن حجر .49
 )1379(1ط، )بريوت(املعرفة

سعد بن ناصر بن عبد العزيز  :ت،  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية :ابن حجر .50
 )1419(1ط، )اضالري( دار العاصمة، دار الغيث ، الشثري

محدي بن عبد : ت، انتقاض االعتراض يف الرد على العيين يف شرح البخاري: ابن حجر .51
  )1413/1993(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد، صبحي السامرائي، ايد السلفي

، املختصر من املسند الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم: حممد بن إسحاق ابن خزمية .52
  )1424/2003(3ط،  )بريوت(املكتب اإلسالمي، األعظميحممد مصطفى : ت

، حممد خملوف العبد اهللا: ت، شرح اإلملام بأحاديث األحكام: حممد بن علي ابن دقيق العيد .53
  )2009ـ1430(2ط، )سوريا(دار النوادر
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دار  ،ماهر الفحل: ت، جامع العلوم واحلكم: عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب .54
 )1424/2004(2ط، )الرياض(السالم

، )األردن/الزرقاء(مكتبة املنار، مهام عبد الرحيم سعيد :ت، شرح علل الترمذي :ابن رجب .55
 )1407/1987(1ط

حممود بن شعبان بن عبد املقصود : ت، فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن رجب .56
  )1417/1996(1ط، )القاهرة(دار احلرمني، )املدينة النبوية(مكتبة الغرباء األثرية، وآخرين

 جابر األنصاري وأب :ت، شرح جامع الترمذي :حممد بن حممد بن حممد ابن سيد الناس .57
  )1428/2007(1ط، )الرياض(دار الصميعي، وآخرون

سامل حممد عطا، حممد علي  :ت، االستذكار: يوسف بن عبد اهللا بن حممد ابن عبد الرب .58
 )1421/2000(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، معوض

، مصطفى بن أمحد العلوي: ت، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :الربابن عبد  .59
  )1387(ط، )املغرب(وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، حممد عبد الكرمي البكري

سامي بن حممد بن  :ت، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق :حممد بن أمحد ابن عبد اهلادي .60
  )1428/2007(1ط، )الرياض(أضواء السلف، بن ناصر اخلباينعبد العزيز ، جاد اهللا

، علي حممد معوض، علي أمحد عبد املوجود: ت، الكامل يف الضعفاء: أبو أمحد ابن عدي .61
  )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية

مجال  :ت، الترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة: حممد بن عبد اهللا املعافري ابن العريب .62
  )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، مرعشلي

دار الغرب ، حممد عبد اهللا ولد كرمي: ت، القبس يف شرح املوطأ: ابن العريب .63
  )1992(1ط، )بريوت(اإلسالمي

طارق بن عوض اهللا  :ت، املنتخب من علل اخلالل :حممد بن أمحد بن اهللا عبد ابن قدامة .64
  )طد (، )األردن/عمان(دار الراية، دبن حمم

مطبوع امش ، ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته :حممد بن أيب بكر ابن القيم .65
 )1415(2ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، عون املعبود للعظيم آبادي

مكتبة املطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة: ت، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف: ابن القيم .66
  )1390/1970(1ط، )حلب(اإلسالمية
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عبد امللك : ت، جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم السنن: إمساعيل بن عمر ابن كثري .67
 )1419/1998(2ط، )بريوت(دار خضر، الدهيش

، )مصر(دار الفالح، إمام بن علي بن إمام :ت، مسند الفاروق :ابن كثري .68
  )1430/2009(1ط

دار الرسالة ، األرنؤوط وآخرونشعيب : ت: السنن: حممد بن يزيد ابن ماجه .69
  )1430/2009(1ط، )بريوت(العاملية

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح  :عمر بن علي بن أمحد ابن ملقن .70
  )1425/2004(1ط، )الرياض(دار اهلجرة، وآخرون مصطفى أبو الغيط :ت، الكبري

: ت، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة: أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي .71
  )1420/1999(1ط، )الرياض(دار الوطن، ياسر بن إبراهيم وآخرون

دار الكتب ، حممد عبد القادر عطا: ت، السنن الكربى: أمحد بن احلسني بن علي البيهقي .72
  )1424/2003(3ط، )بريوت(العلمية

، )الرياض(مكتبة الرشد، عبد العلي حامد، الندويخمتار أمحد : ت، شعب اإلميان :البيهقي .73
  )1423/2003(1ط، )اهلند/بومباي(الدار السلفية

 اهللا صلى اهللا رسول من السنن عن املختصر جلامعا :حممد بن عيسى بن سورة الترمذي .74
دار الغرب ، بشار عواد معروف: ت، العمل عليه واملعلول وما الصحيح ومعرفة عليه وسلم
 )1998(1ط، )بريوت(اإلسالمي

مكتبة النهضة ، عامل الكتب، صبحي السامرائي وآخرون: ت، العلل والسؤاالت :الترمذي .75
  )1409(1ط، )بريوت(العربية

: ت، ومعه تلخيص الذهيب املستدرك على الصحيحني: حممد بن عبد اهللا احلاكم ابن البيع .76
  )1411/1990(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

: ـ النسخة املسندة ـ ت نوادر األصول: حممد بن علي بن احلسن احلكيم الترمذي .77
  )1429/2008(1ط، )القاهرة(مكتبة اإلمام البخاري، إمساعيل إبراهيم متوىل عوض

دار ، حسن سليم الداراين: ت، املسند: عبد اهللا بن الزبري بن عيسى احلميدي أبو بكر .78
  )1996(1ط، )دمشق(السقا

، )حلب(املطبعة العلمية، معامل السنن: إبراهيم بن حممد بن محد اخلطايب .79
  )1351/1932(1ط
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، )بريوت(دار البشائر، نبيل هاشم الغمري: ت، املسند: عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي .80
  )1434/2013(1ط

مؤسسة ، االرنؤوط وآخرون شعيب: ت، السنن: علي بن عمر بن أمحد الدارقطين .81
  )1424/2004(1ط، )بريوت(الرسالة

كيالين : ت، إبراز احلكم من حديث رفع القلم: علي بن عبد الكايف السبكي تقي الدين .82
  )1412/1992(1ط، )بريوت(دار البشائر، حممد خليفة

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث  :حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي .83
، )بريوت(دار الكتاب العريب، حممد عثمان اخلشت :ت، املشتهرة على األلسنة

  )1405/1985(1ط
، )اهلند (السلفية الدار، األعظمي الرمحن حبيب: ت، السنن: سعيد بن منصور .84

  )1403/1982(1ط
دار  ،كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه : حممد بن عبد اهلادي أبو احلسن السندي .85

  )د ط( ،)بريوت(اجليل
  )دط(، فريق من الباحثني: ت، جامع األحاديث: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي .86

عصام الدين : ت، نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار: حممد بن علي بن حممد الشوكاين .87
  )1413/1993(1ط، )مصر(دار احلديث، الصبابطي

مكتبة  ،سبل السالم شرح بلوغ املرام: بن إمساعيل بن صالح الصنعاين حممد األمري .88
  )1427/2006(1ط، )الرياض(املعارف

دار ، عبد امللك دهيش: ت، األحاديث املختارة: حممد بن عبد الواحد الضياء املقدسي .89
  )1420/2000(3ط، )بريوت(خضر

، السلفي عبدايد بن محدي: ت، مسند الشاميني: سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين .90
 )1405/1984(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة

دار ، عبد احملسن بن إبراهيماحلسيين، طارق عوض اهللا حممد: ت، املعجم األوسط :الطرباين .91
 )دط(، )القاهرة(احلرمني

، )القاهرة(مكتبة ابن تيمية، السلفي عبدايد بن محدي: ت، املعجم الكبري :الطرباين .92
  )دت(2ط

مؤسسة ، شعيب األرنؤوط: ت، شرح مشكل اآلثار: أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي .93
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  )1415/1994(1ط، )بريوت(الرسالة
عامل ، احلق جاد سيد حممد ،النجار زهري حممد: ت، شرح معاين اآلثار: الطحاوي .94

  )1414/1994(1ط، )بريوت(الكتب
، )مصر(دار هجر، حممد بن عبد احملسن التركي: ت، املسند: سليمان بن داود الطيالسي .95

  )1419/1999(1ط
، )بريوت (اإلسالمي املكتب، األعظمي الرمحن حبيب: ت، املصنف: بن مهام الرزاقعبد  .96

  )1403(2ط
دار ، عبد املعطي أمني قلعجي: ت ،الضعفاء الكبري: حممد بن عمرو بن موسى العقيلي .97

  )1404/1984(1ط، )بريوت(الكتب العلمية
دار ، حيىي إمساعيل: ت، إكمال املعلم بفوائد مسلم: بن موسى بن عياض القاضي عياض .98

  )1419/1998(1ط، )مصر(الوفاء
الدار ، حممد الشاذيل النيفر: ت، املعلم بفوائد مسلم: حممد بن علي بن عمر املازري .99

  )1988(2ط، )اجلزائر(املؤسسة الوطنية للكتاب، التونسية للنشر
دار إحياء التراث ، حممد فؤاد عبد الباقي: ت، املوطأ: بن مالك مالك بن أنس .100
  )1406/1985(ط، )بريوت(عريبال

دار ، حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: حممد بن عبد الرمحن بن الرحيم ملباركفوريا .101
  )د ط(، )بريوت(الكتب العلمية

دار إحياء التراث ، حممد فؤاد عبد الباقي: ت، املسند الصحيح: بن احلجاج بن مسلم مسلم .102
  )دط(، )بريوت(العريب

مكتبة نزار  ،كامل عويضة :ت، شرح سنن ابن ماجه :بن قليج بن عبد اهللا مغلطاي .103
  )1419/1999(1ط، )السعودية(مصطفى الباز

مؤسسة ، حسن عبد املنعم شليب: ت، السنن الكربى: أمحد بن شعيب النسائي .104
 )1421/2001(1ط، )بريوت(الرسالة

، )حلب(املطبوعات اإلسالميةمكتب ، عبد الفتاح أبو غدة: ت، اتىب من السنن :النسائي .105
  )1406/1986(2ط
 التراث إحياء دار، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج: حيىي بن شرف النووي .106

  )1392(2ط، )بريوت(العريب
، )السعودية( إشبيليا دار ،الشيخ وكيل بن اهللا عبد: ت، جزء حديثي: هشام بن عمار .107
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  )1419/1999(1ط
 حسني: ت، احلارث مسند زوائد عن الباحث بغية: علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي .108

  )1413/1992(1ط، )املنورة املدينة(النبوية والسرية السنة خدمة مركز، الباكري صاحل أمحد
، )القاهرة(مكتبة القدسي، حسام الدين القدسي: ت، جممع الزوائد ومنبع الفوائد :اهليثمي .109
  )1414/1994(1ط
  .الفقه والقواعد الفقهيةأصول   -  ت

دار الكتاب ، حممد حميي الدين عبد احلميد: ت، املسودة يف أصول الفقه: آل تيمية .110
  )د ط(، )القاهرة(العريب

، عبد الرزاق عفيفي: ت، اإلحكام يف أصول األحكام:  علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي .111
  )د ط(، )بريوت(املكتب اإلسالمي

دار ، خليل امليس: ت، املعتمد يف أصول الفقه: بن علي الطيبحممد  أبو احلسني البصري .112
  )1403(1ط، )بريوت(الكتب العلمية

علي بن عبد الرمحن بسام :ت، التحقيق والبيان يف شرح الربهان: علي بن إمساعيل األبياري .113
  )1434/2013(1ط، )الكويت(دار الضياء، اجلزائري

، )دمشق(دار القلم، مصطفى أمحد الزرقا :ت، شرح القواعد الفقهية: أمحد حممد الزرقا .114
  )1409/1989(2ط
صاحل بن سليمان : ت، اية الوصول يف دراية الوصول: األرموي صفي الدين اهلندي .115

  )1416/1996(1ط، )مكة املكرمة(املكتبة التجارية، سعد بن سامل السويح، اليوسف
: ت، خمتصر ابن احلاجب بيان املختصر شرح: حممد بن عبد الرمحن األصفهاين مشس الدين .116

  )1406/1986(1ط، )السعودية(دار املدين، حممد مظهر بقا
ضيف اهللا : ت، الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب: حممد بن حممود بن أمحد البابريت .117

، )الرياض(مكتبة الرشد ناشرون، ترحيب بن ربيعان الدوسري، بن صاحل العمري
  )1426/2005(1ط
، عبد احلميد بن علي أبو زنيد: ت، )الصغري(التقريب واإلرشاد: الطيب حممد بن الباقالين .118

  )1418/1998(2ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة
دار الكتاب ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أمحد البخاري .119

  )د ط(، )القاهرة(اإلسالمي
عبد اهللا : ت، أصول الفقهالتقرير والتحبري على التحرير يف : حممد بن حممد ابن أمري حاج .120
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  )1419/1999(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، حممود عمر
الشركة الوطنية ، عمار طاليب: ت، مبادئ األصول: عبد احلميد بن حممد ابن باديس .121

  )1988(2ط، )اجلزائر(للكتاب
دار ، نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر: عبد القادر بن أمحد بن مصطفى ابن بدران .122

  )1412/1991(1ط، )رأس اخليمة(مكتبة اهلدى، )بريوت(احلديث
، نذير محادو: ت ،خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل: ابن احلاجب .123

  )1427/2006(1ط، )بريوت(دار ابن حزم
دار ، أمحد حممد شاكر: ت، اإلحكام يف أصول األحكام: علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم .124

  )1979(ط، )بريوت(اجلديدةاآلفاق 
مشهور بن حسن آل : ت، تقرير القواعد وحترير الفوائد: عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب .125

  )1419(1ط، )السعودية(دار ابن عفان، سلمان
مجال الدين : ت، الضروري يف أصول الفقه: حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد احلفيد .126

  )1994(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، العلوي
سعد بن : ت، )اية الوصول إىل علم األصول(بديع النظام: أمحد بن علي ابن الساعايت .127

جامعة أم ، حممد عبد الدامي علي: إشراف، أطروحة دكتوراه غري منشورة، غرير السلمي
  )1405/1985(، )مكة املكرمة(القرى

 وزارة، اخلوجة ابن بيباحل حممد: ت، مقاصد الشريعة اإلسالمية: حممد الطاهر ابن عاشور .128
  )1425/2004(ط، )قطر(اإلسالمية والشؤون األوقاف

فخر : شرح، مع شرحه نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول: حممد بن حممد ابن عاصم .129
  )  1428/2007(1ط، )األردن/عمان(الدار األثرية، الدين بن الزبري احملسي

دار ، حسني علي اليدري: ت، الفقهاحملصول يف أصول : حممد بن عبد اهللا ابن العريب .130
  )1420/1999(1ط، )األردن/عمان(البيارق

مؤسسة ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي:ت، الواضح يف أصول الفقه: علي ابن عقيل .131
  )1420/1999(1ط، )بريوت(الرسالة

دار الغرب ، حممد السليماين: ت، احلدود يف األصول: حممد بن احلسن ابن فورك .132
  )1999(1ط، )بريوت(اإلسالمي

، )بريوت(مؤسسة الريان، روضة الناظر وجنة املناظر: حممد بن أمحد بن اهللا عبد ابن قدامة .133
  )1423/2002(2ط
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دار ، حافظ ثناء اهللا الزاهدي: ت، خالصة األفكار شرح خمتصر املنار: ابن قطلوبغاالقاسم  .134
  )1424/2003(1ط، )بريوت(ابن حزم

حممد عبد السالم  :ت، إعالم املوقعني عن رب العاملني: حممد بن أيب بكر ابن القيم .135
  )1411/1991(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، إبراهيم

: ت، القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية:  علي بن حممد ابن اللحام .136
  )1420/1999(1ط، )بريوت(املكتبة العصرية، عبد الكرمي الفضيلي

مكتبة ، فهد بن حممد السدحان :ت، أصول الفقه: حممد بن بن مفلح حممد .137
  )1420/1999(1ط، )الرياض(العبيكان

نزيه ، حممد الزحيلي: ت، )خمتصر التحرير( شرح الكوكب املنري: حممد بن أمحد ابن النجار .138
  )1418/1997(2ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، محاد

دار ، زكريا عمريات: ت، األشباه والنظائر:  بن إبراهيم بن حممد الدينابن جنيم زين  .139
  )1419/1999(1ط، )بريوت(الكتب العلمية

، )بريوت(مؤسسة الرسالة، موسوعة القواعد الفقهية: حممد صدقي بن أمحد البورنو .140
  )1424/2003(1ط
  )د ط(، )مصر(مكتبة صبيح، شرح التلويح على التوضيح: مسعود بن عمر التفتازاين .141
وزارة األوقاف ، عجيل جاسم النشمي: ت، الفصول يف األصول: أمحد بن علي اجلصاص .142

  )1414/1994(2ط، )الكويت(والشؤون اإلسالمية
، )بريوت(مؤسسة الريان، تيسري علم أصول الفقه: عبد اهللا بن يوسف اجلديع .143
  )1418/1997(1ط
، صالح بن حممد بن عويضة: ت ،الربهان يف أصول الفقه: عبد امللك بن يوسف اجلويين .144

 )1418/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية
، )بريوت(دار الكتب العلمية، عبد اهللا جومل النبايل: ت، التلخيص يف أصول الفقه :اجلويين .145
  )1418/1997(1ط
دار ، عبد الكرمي النملة: ت، الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع: أمحد بن عبد الرمحن حلولو .146

  )1420/1999(2ط، )لرياضا(الرشد
، )الرياض(مكتبة العبيكان، علم املقاصد الشرعية: نور الدين بن خمتار اخلادمي .147
  )1421/2001(1ط
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دار ابن ، عادل بن يوسف العزازي: ت، الفقيه واملتفقه: أمحد بن علي اخلطيب البغدادي .148
  )1417/1996(1ط، )الدمام(اجلوزي

دار ، خليل حميي الدين امليس: ت، األدلة يف أصول الفقهتقومي : عبد اهللا بن عمر الدبوسي .149
  )1421/2001(1ط، )بريوت(الكتب العلمية

، )بريوت(دار اجليل، السيد سابق: ت، حجة اهللا البالغة: أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي .150
  )1426/2005(1ط
، العلواينطه جابر : ت، احملصول يف علم أصول الفقه: احلسن بن عمر بن حممد الرازي .151

  )1404/1984(2ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة
وزارة ، عبد القادر العاين وآخرون: ت، البحر احمليط: حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي .152

 )1413/1992(2ط، )الكويت(األوقاف والشؤون اإلسالمية
  )1405/1985(2ط، وزارة األوقاف الكويتية، املنثور يف القواعد الفقهية :الزركشي .153
، حممد أديب صاحل :ت، ختريج الفروع على األصول: حممد بن أمحد بن حممود الزجناين .154

  )1398(2ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة
دار . حممد بن إبراهيم اليحىي: ت، الفروق على مذهب اإلمام أمحد: معظم الدين السامري .155

  )1418/1997( 1ط، )الرياض(الصميعي 
، )بريوت(دار الكتب العلمية، اإلاج يف شرح املنهاج: السبكيان تقي الدين وتاج الدين .156
  )1404/1984(1ط
، )بريوت(دار الكتب العلمية، األشباه والنظائر: عبد الوهاب تاج الدين السبكي .157
  )1411/1991(1ط
طبعة إحياء املعارف ، أبو الوفا األفغاين: ت، أصول السرخسي: حممد بن أمحد السرخسي .158

  )د ط(، )بريوت(عرفةدار امل، )اهلند(العثمانية
، حممد صاحل العثيمني: شرح، القواعد واألصول اجلامعة: عبد الرمحن بن ناصر السعدي .159

  )دط(، )القاهرة(مكتبة السنة
مكتبة ، فخر الدين سيد حممد قانت: ت، الكايف شرح البزدوي: احلسني بن علي السغنايف .160

  )1422/2001(1ط، )الرياض(الرشد
، حممد زكي عبد الرب: ت، ميزان األصول يف نتائج العقول: حممد بن أمحد السمرقندي .161

  )1404/1984(1ط، مطابع الدوحة احلديثة
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دار ، صاحل سهيل علي محودة: ت، القواطع يف أصول الفقه: منصور بن حممد السمعاين .162
  )1432/2011(1ط، )األردن/عمان(الفاروق

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  :ت، املوافقات: حممد بن موسى بن إبراهيم الشاطيب .163
  )1417/1997(1ط، )األردن/عمان(دار ابن عفان ،سلمان

، )مصر(مكتبة احلليب، أمحد شاكر: ت، الرسالة: حممد بن إدريس الشافعي .164
  )1358/1940(1ط
مكتبة العلوم ، مذكرة يف أصول الفقه: حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي .165

  )طد (، )املدينة النبوية(واحلكم
، أمحد بن حممد السراج: ت ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: احلسني بن علي الشوشاوي .166

  )1425/2004(1ط، )الرياض(مكتبة الرشد، عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلربين
سامي : ت، إرشاد الفحول ملعرفة احلق من علم األصول: حممد بن علي بن حممد الشوكاين .167

  ،)1421/2000(1ط، )الرياض(الفضيلةدار ، بن العريب
، )بريوت(دار الكتب العلمية، اللمع يف أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشريازي .168
  )1424/2003(2ط
دار الكتب ، )خمتصر الروضة( البلبل يف أصول الفقه: سليمان بن عبد القوي الطويف .169

  )1424/2003(1ط، )بريوت(العلمية
مؤسسة ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ت، شرح خمتصر الروضة: الطويف .170

  )1407/1987(1ط، )بريوت(الرسالة
مكتبة ، الشامل يف حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه: عبد الكرمي النملة .171

 )1430/2009(1ط، )الرياض(الرشد
، )الرياض(مكتبة الرشد، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: عبد الكرمي النملة .172
  )1420/1999(1ط
، رضوان خمتار بن غريبة: ت، اإلمام يف بيان أدلة األحكام: بن عبد السالمالعز عبد العزيز  .173

 )بريوت(دار البشائر اإلسالمية
دار الفكر ، إياد خالد الطباع :ت، الفوائد يف اختصار املقاصد :العز بن عبد السالم .174

 )1416(1ط، )دمشق(دار الفكر،املعاصر
مكتبة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، ألحكام يف مصاحل األنامقواعد ا: العز بن عبد السالم .175



- 426  - 
 

  )1414/1991(1ط، )القاهرة(الكليات األزهرية
حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع  :حسن بن حممد بن حممود العطار .176

  )د ط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، اجلوامع
الفقه عند املالكية من خالل كتايب تطبيقات قواعد : بن عبد الرمحن الصادق الغرياين .177

دار البحوث للدراسات اإلسالمية ، إيضاح السالك للونشريسي وشرح املنهج املنتخب للمنجور
  )1423/2002(1ط، )ديب(وإحياء التراث

حممد عبد السالم عبد : ت، املستصفى من علم األصول: حممد بن حممد بن حممد الغزايل .178
  )1413/1993(1ط، )وتبري(دار الكتب العلمية، الشايف

، )د ناشر(، أمحد بن علي املباركي: ت، العدة يف أصول الفقه: حممد بن احلسني الفراء .179
  )1414/1994(2ط
دار ، حممد حسن امساعيل: ت، فصول البدائع يف أصول الشرائع: حممد بن محزة الفناري .180

  )1427/2006(1ط، )بريوت(الكتب العلمية
شركة الطباعة ، طه عبد الرؤوف سعد: ت، تنقيح الفصولشرح : أمحد بن إدريس القرايف .181

 )1393/1973(1ط، )القاهرة(الفنية املتحدة
 )د ط(، )بريوت(عامل الكتب، )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( الفروق: القرايف .182
علي حممد ، عادل أمحد عبد املوجود:ت، نفائس األصول يف شرح احملصول :القرايف .183

  )1416/1995(1ط، )مكة(البازمكتبة نزار مصطفى ، معوض
دار ابن ، مصطفى حممود األزهري: ت، الوجيز يف األصول: يوسف بن حسني الكرماسيت .184

  )1429/2008(1ط، )القاهرة(دار ابن عفان، )الرياض(القيم
حممد بن ، مفيد حممد أبو عمشة: ت، التمهيد يف أصول الفقه: حمفوظ بن أمحد الكلوذاين .185

، )جامعة أم القرى(البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالميمركز ، علي بن إبراهيم
  )1406/1985(1ط
نور ، جنيب هواويين: ت،  جملة األحكام العدلية: جلنة مكونة من علماء اخلالفة العثمانية .186

  )د ط(، )كراتشي(حممد كارخانه جتارت كتب
دار ، طاليب عمار: ت، إيضاح احملصول من برهان األصول: حممد بن علي بن عمر املازري .187

  )د ت(1ط، )بريوت(الغرب اإلسالمي
تعليق (تنوير العقول مبعرفة مسائل من مهمات األصول: حممد بن سيدي حممد بن موالي .188

، )بريوت(دار ابن حزم، )على نظم الشيخ حممد بن عبد اهللا بن اإلمام ملفتاح الوصول
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  )1427/2006(1ط
، )األردن(ر النفائسدا، الواضح يف أصول الفقه: حممد سليمان األشقر .189
  )1428/2008(7ط
دار ، عبد الرمحن اجلربين وآخرون: ت، التحبري شرح التحرير: علي بن سليمان املرداوي .190

  )1421/2000(1ط، )الرياض(الرشد
وزارة ، هشام العريب، عبد اهللا هاشم: ت، حترير املنقول وذيب علم األصول :املرداوي .191

  )1434/2013(1ط، )قطر(األوقاف والشؤون اإلسالمية
  )1425/2004(2ط، )دمشق(دار القلم، املدخل الفقهي العام: مصطفى أمحد الزرقا .192
  )1431/2010(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، إمجاعات األصوليني: مصطفى بوعقل .193
، )بريوت(مؤسسة الرسالة، الكايف الوايف يف أصول الفقه اإلسالمي: اخلن سعيد مصطفى .194
  )1421/2000(1ط
حممد الشيخ حممد : ت، شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب: علي بن أمحد املنجور .195

د (، محد بن محاد احلماد: إشراف، رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، األمني
  )ت

  .الفقه اإلسالمي  -  ث
 املذهب احلنفي.  
، )بريوت(الفكردار ، رد احملتار على الدر املختار: حممد أمني بن عمر ابن عابدين .196
  )1412/1992(2ط
  )د ط(، )بريوت(دار الفكر، فتح القدير: الواحد عبد بن حممد ابن اهلمام .197
حاشية منحة /البحر الرائق شرح كرت الدقائق: بن إبراهيم بن حممد ابن جنيم زين الدين .198

  )د ت(2ط، )بريوت(دار الكتاب اإلسالمي، اخلالق البن عابدين
أمحد عزو : ت، النهر الفائق شرح كرت الدقائق: عمر بن إبراهيم ابن جنيم سراج الدين .199

  )1422/2002(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، عناية

، مع حاشية الشليب تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق: عثمان بن علي بن حمجن الزيلعي .200
مصورة دار الكتاب ، )1313(1ط، )القاهرة) (بوالق(املطبعة الكربى األمريية

  )د ت(2ط، )القاهرة(سالمياإل
  )1414/1993(1ط، )بريوت(دار املعرفة، املبسوط: حممد بن أمحد السرخسي .201
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، )بريوت(دار ابن حزم، حممد بوينوكالن: ت، األصل: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين .202
  )1433/2012(1ط
عامل ، مهدي حسن الكيالين القادري :ت، احلجة على أهل املدينة :الشيباين .203

  )1403(3ط، )بريوت(الكتب
دار إحياء التراث ، جممع األر يف شرح ملتقى األحبر: عبد الرمحن بن حممد شيخي زاده .204

  )د ط(، )بريوت(العريب
، )بريوت(دار الكتب العلمية، البناية شرح اهلداية: حممود بن أمحد بن موسى العيين .205
  )1420/2000(1ط
دار ، علي مجعة حممد، حممد أمحد السراج: ت ،التجريد: أمحد بن حممد بن أمحد القدوري .206

  )1427/2006(2ط، )القاهرة(السالم
دار الكتب ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساين .207

  )1406/1986(2ط، )بريوت(العلمية
 املذهب املالكي.  

: ت، كتاب التلقنيروضة املستبني يف شرح : عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد  ابن بزيزة .208
  )1431/2010(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، عبد اللطيف زكاغ

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل : حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد .209
  )1408/1988(2ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حممد حجي وآخرون: ت، املستخرجة

، قتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعياتاملقدمات املمهدات لبيان ما ا :ابن رشد .210
دار الغرب ، حممد حجي: ت، والتحصيالت املكمالت ألمهات مسائلها املشكالت

  )1408/1988(1ط، )بريوت(اإلسالمي
محيد بن حممد  :ت، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة :عبد اهللا بن جنم ابن شاس .211

  )1423/2003(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي، حلمر
مؤسسة ، حافظ عبد الرمحن حممد اخلري: ت، املختصر الفقهي: حممد بن حممد ابن عرفة .212

  )1435/2014(1ط، )اإلمارات(خلف أمحد احلبتور
أمحد بن عبد  :ت، شفاء الغليل يف حل مقفل خليل :حممد بن أمحد بن حممد ابن غازي .213

  )1429/2008(1ط، )القاهرة(ثمركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الترا ،الكرمي جنيب
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 :ت، يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصارعيون األدلة : علي بن عمر بن أمحد ابن القصار .214
، )الرياض(مكتبة امللك فهد الوطنية ،عبد احلميد بن سعد بن ناصر السعودي

  )1426/2006(1ط

دار اإلمام  ،غازيحممد أبو ، مشهور: ت، اإلجناد يف أبواب اجلهاد: ابن املناصف القرطيب .215
  )1425/2005(1ط، )بريوت(، مؤسسة الريان)أبو ظيب(مالك

معهد ، حقق يف رسائل دكتوراه: ت، اجلامع ملسائل املدونة: حممد بن عبد اهللا ابن يونس .216
، )بريوت(دار الفكر، )جامعة أم القرى(البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي

  )1434/2013(1ط
حتقيق وتصحيح دار ، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل: حممد بن حممد احلطاب .217

 ـ األحوال الشخصية، ـمطلب الطهارة )1431/2010(1ط، )نواكشوط(الرضوان
  ) 1992 /1412( 3ط، )بريوت(دار الفكر

أمحد : ت، التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب: بن إسحاق بن موسى خليل .218
البوسنة و /ســــراييفو(جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراثمركز ، عبد الكرمي جنيب

  )1429/2008(1ط، )اهلرسك
، )دمشق(دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي .219
  )د ط(

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل : علي بن سعيد الرجراجي .220
، )بريوت(دار ابن حزم، أمحد بن علي، الفضل الدمياطيأبو : ت، مشكالا

  )1428/2007(1ط
 :ت، مع حاشية البناين على خمتصر خليلشرح  :أمحد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاين .221

  )1422/2002(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، عبد السالم حممد أمني
دار الكتب ، فريد املزيديأمحد : ت، شرح الرسالة: زروقأمحد بن حممد بن أمحد  .222

  )1427/2006(1ط، )بريوت(العلمية
 :ت، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين :العدويعلي بن أمحد بن مكرم  .223

  )1414/1994(ط، )بريوت(دار الفكر، يوسف الشيخ حممد البقاعي
، )بريوت(اإلسالميدار الغرب ، حممد حجي: ت، الذخرية: أمحد بن إدريس القرايف .224
  ،)1994(1ط
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وزارة األوقاف والشؤون ، أمحد عبد الكرمي جنيب: ت، التبصرة: علي بن حممد اللخمي .225
  )1432/2011(1ط، )قطر(اإلسالمية

دار الغرب ، حممد املختار السالمي: ت، شرح التلقني: حممد بن علي بن عمر املازري .226
  )2008(1ط، )بريوت(اإلسالمي

  ،)1415/1994(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املدونة: كبن أنس بن مال مالك .227
: ت ،ضوء الشموع شرح اموع يف الفقه املالكي :أمحد بن حممد بن حممد حممد األمري .228

مكتبة اإلمام  ،دار يوسف بن تاشفني ،حممد حممود ولد حممد األمني املسومي
  )1426/2005(1ط، )نواكشوط(مالك

 الفقه الشافعي.  
، )حاشية البجريمي(حتفة احلبيب على شرح اخلطيب :سليمان بن حممد بن عمر البجريمي .229

  )1415/1995(ط، )بريوت(دار الفكر
دار ، جمدي حممد سرور باسلوم: ت، كفاية النبيه يف شرح التنبيه: أمحد بن حممد ابن رفعة .230

  ،)2009(1ط، )بريوت(الكتب العلمية
عبد العظيم حممود : ت، يف دراية املذهباية املطلب : عبد امللك بن يوسف اجلويين .231

  )1424/2007(1ط، )جدة(دار املنهاج، الديب
مكتب البحوث : ت ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع: حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين .232

 )د ت(1ط، )بريوت(دار الفكر، والدراسات
، )بريوت(كتب العلميةدار ال، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: اخلطيب الشربيين .233
  )1415/1994(1ط
: ت، )الشرح الكبري(العزيز شرح الوجيز: عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي  الرافعي .234

، )بريوت(دار الكتب العلمية، عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد عوض
  )1417/1997(1ط
دار الكتب ، طارق فتحي السيد: ت، حبر املذهب: عبد الواحد بن إمساعيل الروياين .235

  )2009(1ط، )بريوت(العلمية
دار الكتاب ، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب: بن حممد بن زكريا زكريا األنصاري .236

  )د ط(، )القاهرة(اإلسالمي
  )د ط(، )القاهرة(املطبعة امليمنية، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية :زكريا األنصاري .237
  )1410/1990(1ط، )بريوت(دار املعرفة، األم: حممد بن إدريس بن العباس الشافعي .238
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قاسم حممد : ت، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي: سامل بن اخلري أيب بن حيىي العمراين .239
  )1421/2000(1ط، )جدة(دار املنهاج، النوري

حممد حممد ، أمحد حممود إبراهيم: ت، الوسيط يف املذهب: حممد بن حممد بن حممد الغزايل .240
  )1417(1ط، )القاهرة(السالمدار ، تامر
عادل أمحد عبد ، علي حممد عوض: ت، احلاوي الكبري:  حممد بن حممد علي بن املاوردي .241

  )1419/1999(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املوجود
وامشه حاشية عبد احلميد  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج: أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي .242

املكتبة التجارية ، جلنة من العلماء: ت، الشرواين وحاشية أمحد بن قاسم العبادي
  )1357/1938(، )د ط(، )مصر(الكربى

 الفقه احلنبلي.  
، طارق بن عوض اهللا بن حممد: ت، مسائل اإلمام أمحد: سليمان بن األشعث أبو داود .243

  )1420/1999(1ط، )مصر(مكتبة ابن تيمية
: ت، ـ كتاب الطهارة ـ شرح العمدة: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية .244

 )1412(1ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، سعود بن صاحل العطيشان
دار  ،خالد بن علي بن حممد املشيقح :ت، ـ الصالة ـ شرح العمدة :ابن تيمية .245

 )1418/1997(1ط، )الرياض(العاصمة
، دار األنصار، زائد بن أمحد النشريي: ـ الصيام ـ ت العمدةشرح : ابن تيمية .246
 )1417/1996(1ط
، )الرياض(مكتبة احلرمني، صاحل بن حممد احلسن: ت، ـ احلج ـ شرح العمدة: ابن تيمية .247
  )1409/1988(1ط
  )1388/1968(1ط، مكتبة القاهرة، املغين: حممد بن أمحد بن اهللا عبد ابن قدامة .248
شاكر بن ، يوسف بن أمحد البكري: ت، أحكام أهل الذمة: حممد بن أيب بكر ابن القيم .249

  )1418/1997(1ط، )السعودية/الدمام(رمادي للنشر، توفيق العاروري
مكتبة دار ، عبد القادر األرنؤوط: ت، حتفة املودود بأحكام املولود :ابن القيم .250

  )1391/1997(1ط، )دمشق(البيان
مؤسسة ، عبد اهللا التركي:ت، تصحيح الفروع للمرداوي/وعالفر: بن حممد بن مفلححممد  .251

  )1424/2003(1ط، )بريوت(الرسالة
دار الكتب ، املبدع يف شرح املقنع: برهان الدين اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم: ابن مفلح .252
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  )1418/1997(1ط، )بريوت(العلمية
عامل ، املنتهىدقائق أويل النهى لشرح : منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت .253

  )1414/1993(1ط، )القاهرة(الكتب
دار ، عبد القدوس حممد نذير: ت، الروض املربع شرح زاد املستقنع :البهويت .254

 )1417(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة، )الرياض(املؤيد
  )د ت(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن منت اإلقناع :البهويت .255
، أمحد بن علي الغامدي: ت، مسائل اإلمام أمحد: بن إمساعيل بن خلف حرب الكرماين .256

جامعة امللك عبد ، قسم الفقه واألصول، فيصل بن سعيد بالعمش: ماجستري بإشراف
  )1433/2012(، )جدة(العزيز

، فايز بن أمحد بن حامد: ـ اجلزء الثاين ـ ت مسائل اإلمام أمحد :حرب الكرماين .257
  )1422(، )مكة املكرمة(رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى، بوريحسني بن خلف اجل: إشراف

، )الرياض(دار العبيكان، شرح خمتصر اخلرقي: حممد بن عبد اهللا الزركشي احلنبلي .258
  )1413/1993(1ط
  )د ط(، )اهلند(الدار العلمية، مسائل اإلمام أمحد: ابن حنبل صاحل بن أمحد .259
املكتب ، زهري الشاويش: ت، م أمحدمسائل اإلما: ابن حنبل عبد اهللا بن أمحد .260

  )1401/1981(1ط، )بريوت(اإلسالمي
عمادة البحث  ،مسائل اإلمام أمحد وإسحاق: إسحاق بن منصور الكوسج املروزي .261

  )1425/2002(1ط، )املدينة املنورة(العلمي، اجلامعة اإلسالمية 
، )الرياض(املعارفمكتبة ، احملرر: عبد السالم بن عبد اهللا بن خضر اد ابن تيمية .262
  )1404/1984(2ط
عبد اهللا بن عبد : ت، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: علي بن سليمان املرداوي .263

  )1415/1995(1ط، )القاهرة(دار هجر، عبد الفتاح حممد احللو، احملسن التركي
 كتب فقهية أخرى.  

دار ، اإلسالميأحكام اإلجهاض يف الفقه : إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم .264
  )1423/2002(1ط، )املدينة املنورة(احلكمة

مؤسسة ، حبث ضمن كتاب فقه النوازل، طرق اإلجناب: بكر عبد اهللا أبو زيد .265
  )دط(، )بريوت(الرسالة

  )د ط(، )بريوت(دار الفكر، احمللى: علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم .266
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  )1428/2007(1ط ،)القاهرة(دار التوحيد والسنة، مراتب اإلمجاع :ابن حزم .267
دار ، بداية اتهد واية املقتصد: حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد احلفيد .268

  )1425/2004(1ط، )القاهرة(احلديث
حسن فوزي : ت، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع: علي بن حممد بن عبد امللك ابن القطان .269

  )1424/2004(1ط، )مصر(دار الفاروق احلديثة، الصعيدي
نايف بن أمحد : ت، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية: حممد بن أيب بكر ابن القيم .270

  )1428(1ط، )مكة املكرمة (دار عامل الفوائد ،احلمد
عبد اهللا : تصحيح، البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار: أمحد بن حيىي ابن املرتضى .271

، )1366/1947(1ط، )صنعاء(دار احلكمة اليمانية، بن عبد الكرمي اجلرايف
  ) 1409/1988(مصورة

، )الرياض(دار املسلم، فؤاد عبد املنعم أمحد :ت، اإلمجاع: حممد بن إبراهيم ابن املنذر .272
 )1425/2004(1ط
، )رأس اخليمة(الثقافيةمكتبة مكة ، صغري أمحد األنصاري: ت، اإلشراف :ابن املنذر .273
 )1425/2004(1ط
أبو محاد صغري أمحد بن حممد  :ت، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف: ابن املنذر .274

  )1405/1985(1ط، الرياض /دار طيبة ،حنيف
دار ، عبد العزيز مراد، حممد فضل: ت، نوادر الفقهاء: حممد بن احلسن اجلوهري .275

  )1414/1993(1ط، )تبريو(الدار الشامية، )دمشق(القلم
، )د ناشر(طبعة خريية، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة: الدبيان حممد بندبيان  .276
  )1434(2ط
، )الرياض(مطبعة سفري ،مصارف الزكاة يف اإلسالم :سعيد بن علي بن وهف القحطاين .277
  )دط(

دار  ،»دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة« نوازل الزكاة :عبد اهللا بن منصور الغفيلي .278
  )1430/2009(1ط، )الرياض(امليمان

، )فلسطني(جلنة زكاة القدس ،يسألونك عن الزكاة :حممد موسى بن الدين حسام عفانة .279
  )1428/2007(1ط
دار البشائر ، فقه القضايا الطبية املعاصرة: علي احملمدي، علي القره داغي .280

  )1427/2006(2ط، )بريوت(اإلسالمية
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، )جدة(الدار السعودية، مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية: حممد بن علي البار .281
  )1405/1985(1ط
  )1432/2011(1ط، )الرياض(دار العبيكان، اإلجهاض: حممد بن حيىي النجيمي .282

  .أصول الدين والفلسفة واملنطق  -  ج
األعمال وحكم غري املكلفني حترير املقال يف موازنة  :أبو طالب عقيل القضاعي الطرطوشي .283

  )2006ـ1427(1ط، )أبو ظيب(دار اإلمام مالك،  وجمصطفى با :ت،  يف العقىب واملآل
دار فرانز  ،هلموت ريتر :ت، مقاالت اإلسالميني: علي بن إمساعيل  األشعري .284

  )1400/1980(3ط، )أملانيا/فيسبادن (شتايز
غية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة ب: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية .285

 )1415/1995(3ط، )املدينة املنورة(مكتبة العلوم واحلكم، موسى الدويش: ت، والباطنية
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر : ت، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :ابن تيمية .286

  )1419/1999(2ط، )الرياض(دار العاصمة، وآخرون
جامعة حممد بن ، حممد رشاد سامل: ت، درء تعارض النقل والعقل: ابن تيمية .287

 )1411/1991(2ط، )الرياض(سعود
، )الرياض(جامعة حممد بن سعود، حممد رشاد سامل: ت، االستقامة :ابن تيمية .288
 )1411/1991(2ط
، حممد رشاد سامل: ت، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية :ابن تيمية .289

  )1406/1986(1ط، )الرياض(ام حممد بن سعودجامعة اإلم
دار ، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل: حممد بن أيب بكر ابن القيم .290

  )1398/1978(1ط، )بريوت(املعرفة
سيد : ت، ابن املوصلي: اختصار، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة :ابن القيم .291

  )1422/2001(1ط، )قاهرةال(دار احلديث، حممد
دار عامل ، حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة: حممد بن أمحد البريوين .292

  )1403(2ط، )بريوت(الكتب
االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف : أمحد بن احلسني بن علي البيهقي .293

  )1401(1ط، )بريوت(اآلفاق اجلديدةدار ، الكاتب أمحد عصام  :ت، احلديث وأصحاب
مكتبة ، عبد السالم حممد هارون: ت، رسائل اجلاحظ: عمرو بن حبر اجلاحظ .294

  )1384/1964(1ط، )القاهرة(اخلاجني
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  )د ط(، )املغرب/متارة(مؤسسة احلليب ،امللل والنحل: حممد بن عبد الكرمي  الشهرستاين .295
دار ، املعرفة وأصول االستدالل واملناظرةضوابط : عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين .296

  )1414/1993(4ط، )دمشق(القلم
  )1998ـ1418(7ط، )عمان(دار النفائس، اجلنة والنار: األشقر بن سليمان عمر .297
، )القاهرة(دار املعارف، سليمان دنيا :ت، افت الفالسفة: حممد بن حممد بن حممد الغزايل .298
  )د ت(6ط
  )1961(ط، )القاهرة(دار املعارف، سليمان دنيا: ت، املنطقمعيار العلم يف فن  :الغزايل .299
، حسني القوتلي: ت، ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه: احلارث بن أسد احملاسيب .300

  )1398(2ط، )بريوت(دار الفكر، دار الكندي
ماجستري ، عبد العزيز الراجحي: إشراف، أهل الفترة ومن يف حكمهم: موفق أمحد شكري .301

نشر مؤسسة ، )هـ1401(، )الرياض(جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، أصول الدينبكلية 
  )1409/1988(1ط، )دمشق(دار ابن كثري، )عجمان(علوم القرآن

، )بريوت(دار املعارف، فتح اهللا حممد املشعشع: ترمجة ،قصة الفلسفة: ول ديورانت .302
  )1408/1988(6ط
  )د ت(5ط، )القاهرة(املعارف دار ،تاريخ الفلسفة احلديثة :يوسف بطرس كرم .303

  .التاريخ والتراجم  -  ح
عبد احلميد عبد اهللا : ت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج: بن أمحد بن احلاج الفقيه أمحد بابا .304

  )2000(2ط، )ليبيا /طرابلس( دار الكاتب ،اهلرامة
كتاخبانة  ،من كرميي: رسيةاعربه عن الف ،تاريخ نيسابورتلخيص  :أمحد بن حممد اخلليفة .305

  )د ط(، )طهران(ابن سينا 

، عزت العطار احلسيين :ت، الصلة يف تاريخ أئمة األندلس :خلف بن عبد امللك بشكوال .306
  )1374/1955(2ط، )القاهرة(مكتبة اخلاجني

الفاروق احلديثة  ،صالح بن فتحي هالل :ت، التاريخ الكبري: أمحد بكر أبو بن أيب خيثمةا .307
  )1427/2006(1ط، )القاهرة(للطباعة والنشر

دار  ،عمر عبد السالم تدمري ،الكامل يف التاريخ :علي بن حممد بن حممد ابن األثري .308
  )1417/1997(1ط، )بريوت( الكتاب العريب

حممد عبد  :ت، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك :عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي .309
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  )1412/1992(1ط، )بريوت( دار الكتب العلمية ،القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا
دار املعارف العثمانية ، حممد عبد املعيد خان :ت، الثقات: بن أمحد ابن حبانحممد بن  .310
  )1973ـ1393(1ط، )اهلند(

 ،حممد عبد املعيد ضان :ت، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: أمحد بن علي ابن حجر .311
  )1392/1972(2ط، )اهلند( نيةجملس دائرة املعارف العثما

دار الكتب ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة :حممد بن عبد اهللا بن سعيد ابن اخلطيب .312
  )1424(1ط، )بريوت(العلمية

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر  :عبد الرمحن بن حممد بن حممد ابن خلدون .313
، )بريوت(دار الفكر، خليل شحادة: ت، ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

  )1408/1988(2ط
إحسان  :ت، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان .314

  )1994(1ط، )بريوت(دار صادر  ،عباس
عبد الرمحن بن سليمان : ت،  ذيل طبقات احلنابلة: عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب .315

  )1425/2005(1ط، )الرياض (مكتبة العبيكان ،العثيمني
، )بريوت(دار صادر، إحسان عباس: ت، الطبقات الكربى: بن منيع بن سعدحممد  .316
  )1968(1ط
علي حممد  :ت، االستيعاب يف معرفة األصحاب: يوسف بن عبد اهللا بن حممد ابن عبد الرب .317

  )1412/1992(1ط، )بريوت(دار اجليل، البجاوي
  )دط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، األئمة الفقهاءاالنتقاء يف فضائل الثالثة : ابن عبد الرب .318
 :ت، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة :حممد بن حممد ابن عبد امللك املراكشي .319

  )2012(1ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،وآخرون إحسان عباس
 :ت، تيميةالعقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن : حممد بن أمحد ابن عبد اهلادي .320

  )د ط(، )بريوت(دار الكتاب العريب، حممد حامد الفقي
دار ، سهيل زكار: ت، بغية الطلب يف تاريخ حلب :عمر بن أمحد بن هبة اهللا ابن العدمي .321

  )د ط(، )بريوت(الفكر
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها (تاريخ دمشق : علي بن احلسن بن هبة اهللا  ابن عساكر .322

عمرو بن غرامة  :ت ،)أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ألماثلاوتسمية من حلها من 
  )1415/1995(1ط، )دمشق(دار الفكر، العمروي
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: ت، حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين :داود بن إبراهيم بن علي ابن العطار .323
  )1428/2007(1ط، )األردن/عمان(الدار األثرية، مشهور آل سلمان

حممود  :ت، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد .324
  )1406/1986(1ط، )دمشق(دار ابن كثري ،األرناؤوط

 :ت، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب :إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون .325
  )د ط(، )القاهرة(دار التراث، حممد األمحدي أبو النور

احلافظ عبد العليم  :ت، طبقات الشافعية: أبو بكر بن أمحد بن حممد  شهبةابن قاضي  .326
  )1407(1ط، )بريوت(عامل الكتب، خان

، )دمشق(دار القلم  ،حممد خري رمضان يوسف :ت، تاج التراجم: بن قطلوبغاقاسم  .327
  )1413/1992(1ط
 املنار مكتبة ،)بريوت(الرسالة مؤسسة، العباد خري هدي يف املعاد زاد: ابن القيم .328

  )1415/1994(27ط، )الكويت(اإلسالمية
دار ، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :ت، البداية والنهاية: إمساعيل بن عمر ابن كثري .329

 )1424/2003(1ط، )القاهرة(هجر
مكتبة الثقافة ، أمحد عمر هاشم، حممد زينهم حممد عزب: ت، طبقات الشافعيني :ابن كثري .330

  )1413/1993(1ط، )مصر(الدينية
، اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد :يوسف بن حسن بن أمحد ابن املربد .331
  )2000ـ11421(ط، )الرياض(مكتبة العبيكان، عبد الرمحن بن سليمان العثيمني :ت
أمين نصر  :ت، العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب :أمحد بن علي بن عمر ابن امللقن .332

  )1417/1997(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، سيد مهين ،األزهري
كمال يوسف  :ت، التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد: حممد بن عبد الغين ابن نقطة .333

  )1408/1988(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، احلوت
  )1421(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، املصرتاريخ : عبد الرمحن بن أمحد ابن يونس .334
مكتبة دار ، أمحد صقر: ت، مناقب الشافعي: أمحد بن احلسني بن علي البيهقي .335

  )1390/1970(1ط، )القاهرة(التراث
، عبد الفتاح حممد احللو: ت، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية: بن عبد القادر التقي الغزي .336

  )د ط(، )حلب(دار الرفاعي
، )القاهرة(الدار املصرية، والة األندلسجذوة املقتبس يف ذكر : حممد بن فتوح احلميدي .337
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  )1966(ط
وأخبار حمدثيها وذكر  تاريخ مدينة السالم(تاريخ بغداد: أمحد بن علي اخلطيب البغدادي .338

 (دار الغرب اإلسالمي  ،بشار عواد معروف: ت، )قطاا العلماء من غري أهلها ووارديها
  )1422/2002(1ط، )بريوت

بشار : ت، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: انحممد بن أمحد بن عثم الذهيب .339
  )2003(1ط، )بريوت (دار الغرب اإلسالمي  ،عواد معروف

، )بريوت(مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنؤوط وآخرون: ت، سري أعالم النبالء: الذهيب .340
 )1405/1985(3ط
 ،حممد زاهد الكوثري، أبو الوفاء األفغاين :ت، مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه: الذهيب .341

  )1408(3ط، )اهلند/حيدر آباد(جلنة إحياء املعارف النعمانية
، )بريوت(دار العلم للماليني ، األعالم: خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي .342
  )2002(15ط
املطبعة الكربى  ،الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور :العاملي بنت علي زينب .343

  )1312(1ط، )مصر(األمريية
حممود حممد : ت، طبقات الشافعية الكربى: تاج الدين عبد الوهاب تاج الدين السبكي .344

  )1413(2ط، )مصر(دار هجر، عبد الفتاح حممد احللو ،الطناحي
دار ، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة :حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي .345
  )1414/1993(1ط، )بريوت(كتب العلميةال

إبراهيم باجس عبد  :ت، اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر :السخاوي .346
 )1419/1999(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، ايد

  )د ط(، )بريوت(دار مكتبة احلياة، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :السخاوي .347
دار ، مصطفى عبد القادر عطا :ت، طبقات الصوفية: حممد بن احلسني بن حممد السلمي .348

  )1419/1998(1ط، )بريوت(الكتب العلمية
حممد أبو  :ت، حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي .349

 )1387/1967(ط، )مصر(دار إحياء الكتب العربية ،الفضل إبراهيم
  )د ط(، )بريوت(دار الكتب العلمية، رياتزكريا عم :ت، ذيل طبقات احلفاظ :السيوطي .350
، )د ط(، )بريوت(املكتبة العلمية، فليب حيت: ت ،نظم العقيان يف أعيان األعيان: السيوطي .351

  )2012(1ط، )بريوت(اإلسالمي
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دار املعرفة ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع: حممد بن علي بن حممد الشوكاين .352
  )د ط(، )بريوت(

، )بريوت(الرائد العريب دار ،إحسان عباس :ت، طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الشريازي .353
  )1970(1ط
أمحد األرناؤوط وتركي  :ت، الوايف بالوفيات :خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي .354

  )1420/2000(1ط، )بريوت( دار إحياء التراث ،مصطفى
، )بريوت(عامل الكتب، وأصحابهأخبار أيب حنيفة  :احلسني بن علي بن حممد الصيمري .355
  )1405/1985(2ط
دار الكتاب ، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس: أمحد بن حيىي بن أمحد الضيب .356

  )1967(1ط، )القاهرة(العريب
  )1387(2ط، )بريوت(دار التراث، تاريخ الرسل وامللوك: حممد بن جرير الطربي .357
، )بريوت(مؤسسة نويهض الثقافية ، معجم أعالم اجلزائر: عادل نويهض .358
  )1400/1980(2ط
، )بريوت( الثقافية مؤسسة نويهض ،معجم املفسرين :عادل نويهض .359
  )1409/1988(3ط
نزهة اخلواطر (اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم  :الطاليب بن فخر الدين عبد احلي .360

  )1420/1999(1ط، )بريوت(دار ابن حزم، )وجة املسامع والنواظر
: ت، حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر :البيطار إبراهيم بن حسن بن عبد الرزاق .361

  )1413/1993(2ط، )بريوت(دار صادر، حممد جة البيطار
صالح الدين : ت، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب: املراكشي بن علي عبد الواحد .362

  )2006(1ط، )بريوت(املكتبة العصرية ، اهلواري
دار ، حممد حامد الفقي: ت، طبقات احلنابلة: الفراءحممد بن حممد  ابن أيب يعلى .363

  )د ط(، )بريوت(املعرفة
سعيد أمحد : ت، ترتيب املدارك وتقريب املسالك :بن موسى بن عياض القاضي عياض .364

  )د ت(1ط، )املغرب(مطبعة فضالة ، أعراب وآخرون
 (مري حممد كتب خانه ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية :عبد القادر بن حممد القرشي .365

  )د ط(، )كراتشي
 ،التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول :حسن بن خان صديق حممد القنوجي .366
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  )1428/2007(1ط، )قطر(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
، دار إحياء التراث )بريوت( كتبة املثىنم ،معجم املؤلفني: عمر بن رضا بن حممد كحالة .367

  )د ط(، )بريوت(العريب 
  )1994(2ط، )بريوت(دار الغرب اإلسالمي ،تراجم املؤلفني التونسيني: حممد حمفوظ .368
عبد ايد  :ت، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: حممد بن حممد بن عمر خملوف .369

  )1424/2003(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، خيايل
بشار عواد  :ت، ذيب الكمال يف أمساء الرجال :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي .370

  )1400/1980(1ط، )بريوت(مؤسسة الرسالة، معروف
دار الكتب  ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار: القادر عبد بن علي بن أمحد املقريزي .371

  )1418(1ط، )بريوت(العلمية
، عمر عبد السالم تدمري :ت، نيل األمل يف ذيل الدول :زين الدين بن عبد الباسط امللطي .372

  )1422/2002(1ط، )بريوت(املكتبة العصرية
  )1409/1989(1ط، )القاهرة(دار الشروق، جان جاك روسو: جنيب املستكاوي .373
 :ت، )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء : احلموي بن عبد اهللا ياقوت .374

  )1414/1993(1ط، )بريوت( دار الغرب اإلسالمي ،إحسان عباس
  .معاجم اللغة العربية وكتب األدب والتعريفات  -  خ

مؤسسة ، حممد املصري ،عدنان درويش :ت، الكليات: الكفوي أيوب بن موسى أبو البقاء .375
  )د ط(، )بريوت(الرسالة

الفتاح أبو عبد : ت، )عنوان احلكم(قصيدة : علي بن حممد بن احلسني أبو الفتح البسيت .376
  )1427(5ط، )بريوت(مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، غدة
، )الرياض(عامل الكتب ، معجم اللغة العربية املعاصرة: أمحد خمتار عبد احلميد .377
  )1429/2008(1ط
  )د ط(، )الكويت(دار الكتب الثقافية، فائز فارس: ت، اللمع يف العربية: بن جينعثمان  .378
دار العلم ، رمزي منري بعلبكي: ت، مجهرة اللغة: األزدي بن دريد احلسن بن حممد .379

  )1987(1ط، )بريوت(للماليني
دار إحياء التراث العريب  ،خليل إبراهم جفال :ت، املخصص: علي بن إمساعيل ابن سيده .380
  )1417/1996(1ط، )بريوت(
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 ،)بريوت(مؤسسة الرسالة ، زهري عبد احملسن سلطان: ت، جممل اللغة: أمحد بن فارس .381
 )1406/1986(2ط
، )دمشق(دار الفكر، عبد السالم حممد هارون: ت، معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس .382
  )1393/1979(1ط
  )1414(3ط، )بريوت(دار صادر، لسان العرب: علي بن مكرم بن حممد ابن منظور .383

، علي دحروج: ت، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :حممد بن علي بن حممد التهانوي .384
  )1996(1ط، )بريوت (مكتبة لبنان ناشرون ،عبد اهللا اخلالدي :ترمجة

، عبد الرزاق املهدي: ت، فقه اللغة وسر العربية: إمساعيل بن حممد بن امللك عبد الثعاليب .385
  )1422/2002(1ط، )بريوت(إحياء التراث العريب

، )بريوت(دار الكتب العلمية، التعريفات:  علي بن حممد بن علي اجلرجاين .386
  )1403/1983(1ط
، )بريوت(دار العلم للماليني ، أمحد العطار: ت، الصحاح: محاد بن إمساعيل اجلوهري .387
  )2006(4ط

دار ، مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي :ت، العني: بن أمحد الفراهيدي اخلليل .388
  ) د ط(، )بريوت(اهلالل

شرح ( اإلمام ابن عرفة الوافيةاهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق  :قاسم بن حممد الرصاع .389
  )1350(1ط، )بريوت(املكتبة العلمية، )حدود ابن عرفة

دار ، تاج العروس من جواهر القاموس: الرزاق عبد بن حممد بن حممد الزبيدي املرتضى .390
  )د ط(، )اإلسكندرية(اهلداية 

مؤسسة ، حممد نعيم العرقوسي: ت، القاموس احمليط: يعقوب بن حممد الفريوزآبادي .391
  )1426/2005(8ط، )بريوت(الرسالة 

دار الكتب ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :علي بن حممد بن أمحد الفيومي .392
  )د ط(، )بريوت(العلمية

حيىي  :ت، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء :قاسم بن عبد اهللا القنوي .393
  )1424/2004(ط، )بريوت(العلميةدار الكتب ، حسن مراد

دار الكتب ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: أمحد بن علي بن أمحد القلقشندي .394
  )دط(، )بريوت(العلمية
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دار الفكر  ،حممد أبو الفضل إبراهيم :ت، الكامل يف اللغة واألدب :يزيد بن حممد املربد .395
  )1417/1997(3ط، )القاهرة( العريب

، )بريوت(دار الكتب العلمية ، التعريفات الفقهية: الربكيتحممد عميم اإلحسان  .396
  )1424/2003(1ط

  .متفرقات  -  د
، )بغداد(معهد الدراسات اإلستراتيجية، حسين زينه: ترمجة، ثروة األمم: آدم مسيث .397
  )2007(1ط
، )بريوت(العريب التراث إحياء دار، األغاين:  علي بن احلسني بن حممد أبو فرج األصبهاين .398
  )1415(1ط
، )بريوت(دار الرائد العريب، تاريخ البيمارستانات يف اإلسالم: أمحد عيسى بك .399
  )1981(2ط
  )د ت(1ط، )مصر(مكتبة القرآن، العقل وفضله: عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا .400
، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية .401
 )1405/1985(1ط، )دمشق(مكتبة دار البيان، عبد القادر األرنؤوط: ت
جممع امللك فهد لطباعة ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: مجع، جمموع الفتاوى :ابن تيمية .402

  )1416/1995(، )د ط(، )املدينة النبوية(املصحف الشريف
، عبد األمري مهنا :ت، أخبار احلمقى واملغفلني: علي بن حممد عبد الرمحن بن ابن اجلوزي .403

  )1410/1990(1ط، دار الفكر اللبناين
، )بريوت(دار ابن حزم، محزة عبد الكرمي محاد: ت، صولة العقل على اهلوى :ابن اجلوزي .404
  )1433/2012(1ط
، حممد حميي الدين عبد احلميد: ت، روضة العقالء ونزهة الفضالء: بن أمحد بن حبانحممد  .405

  )د ت(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية
دار ، حممد السعيد زغلول: ت، عقالء اانني: احلسن بن حممد ابن حبيب النيسابوري .406

  )1405/1985(1ط، )بريوت(الكتب العلمية
، )الرباط(دار طوب بريس ، حقوق املعوقني يف اإلسالم: بن محزةمصطفى  .407
  )1431/2010(2ط
مطبوع ، ت رياض القدساستنشاق نسيم األنس من نفحا :عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب .408
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دار الفاروق ، طلعت بن فؤاد احللواين :ت، جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبليضمن 
  )1424/2003(1ط، )القاهرة(احلديثة

  ،)د ط(، )بريوت(دار الكتاب العريب، بدائع الفوائد: حممد بن أيب بكر ابن القيم .409
  )دط(، )بريوت(العلمية الكتب دار، الروح: ابن القيم .410
، )بريوت(دار الكتب العلمية، روضة احملبني ونزهة املشتاقني: ابن القيم .411
 )1403/1983(1ط
 )1394(2ط، )القاهرة(الدار السلفية ، طريق اهلجرتني وباب السعادتني :ابن القيم .412
مكتبة دار ، )دمشق(دار ابن كثري، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين: ابن القيم .413

 )1409/1989(3ط، )املدينة النبوية(التراث
حممد املعتصم باهللا  :ت، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :ابن القيم .414

  )1416/1996(3ط، )بريوت (دار الكتاب العريب ،البغدادي
، )بريوت(دار الكتب العلمية، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة :ابن القيم .415
  )د ط(

  )2007(1ط، )لبنان(دار الوراق، حممود األمني: ترمجة، رايبشريعة محو : محو رايب .416
، )د ط(، )بريوت(دار صادر، مصارع العشاق: احلسني بن أمحد بن جعفر السراج .417
)1/126(  

) الرياض(دار الصميعي ، آراء ابن تيمية يف اإلعاقة :عبد اإلله بن عثمان الشايع .418
  )1420/1999(1ط
  )دط(، )بريوت(دار املعرفة، إحياء علوم الدين: حممد بن حممد بن حممد الغزايل .419
حبث ، رعاية ذوي احلاجات اخلاصة يف السنة النبوية مستوياا ومقاصدها: قطب الريسوين .420

، )بريوت(دار ابن حزم ، "أحباث اجتهادية يف نوازل عصرية"منشور ضمن كتاب 
  )1432/2011(1ط
، )بريوت(دار مكتبة احلياة ،أدب الدنيا والدين: حممد بن حممد بن علي املاوردي .421
  )1986(1ط
ماجستري ، حممود مغراوي: إشراف، الكشبور صاحل: ت، أجوبة الزرقاين: حممد الزرقاين .422

  )1433/2012(، 1جامعة اجلزائر، بكلية العلوم اإلسالمية
مركز الدراسات ، حقوق املعوقني ورعايتهم يف الشريعة اإلسالمية: موسى البسيط .423

  )1420/2000(، )فلسطني(أم الفحم، املعاصرة
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، )الرياض(نشر الرئاسة العامة لبحوث العلمية واإلفتاء، أحباث اهليئة: هيئة كبار العلماء .424
  )2014ـ1435(4ط
: ت، غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة: حممد بن إبراهيم بن حيىي الوطواط .425

  )1429/2008(1ط، )بريوت(دار الكتب العلمية، إبراهيم مشس الدين
  .النفس والطب  -  ذ

أطروحة حلقة حبث وتصميم  ، دراسة مرجعية عن متالزمة داون: آمنة عودة حممد اهلذيل .426
جامعة (كلية العلوم ، قسم األحياء، شادية حسن حممد: إشراف، )غري منشورة( جتارب
  )1428/1429) (الطائف

، )القاهرة(دار املعارف ، ـ القدرات العقلية ـ خصائصها وقياسها: إبراهيم وجيه حممود .427
)1985(  

حياء إدار  ،هيثم خليفة طعيمي :ت، احلاوي يف الطب :زكريا بن حممد أبو بكر الرازي .428
  )1422/2002(1ط، )بريوت(العريب التراث

، منشورات جامعة دمشق، اختبارات الذكاء والشخصية: امطانيوس خمائيل .429
  )1417/1997(1ط
استخدام استراتيجيات متنوعة يف اكتساب بعض املفاهيم أثر : إميان سعد السيد زنايت .430

، )غري منشورة(أطروحة دكتوراه ، املرتبطة باحلياة اليومية للمعاقني عقليا القابلني للتعليم
معهد الدراسات ، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، أمل عبد الفتاح سويدان: إشراف

  )2006(، )جامعة القاهرة(، والبحوث التربوية
دار الكتب ، حممد أمني الضناوي :ت، القانون يف الطب :ابن سينا اهللا عبد بن احلسني .431

  )1420/1999(1ط، )بريوت(العلمية
دار النهضة ، معجم علم النفس والطب النفسي: عالء الدين كفايف، جابر عبد احلميد .432

  )1990(، )القاهرة(العربية 
مقدمة يف تعليم : "منشور ضمن كتاب حبث، التربية اخلاصة مقدمة عامة: مجال اخلطيب .433

، )األردن/عمان(دار الفكر ناشرون وموزعون ، "الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة
  )1428/2007(1ط
) القاهرة(عامل الكتب ، الصحة النفسية والعالج النفسي: حامد عبد السالم زهران .434
  )1997(3ط
د (، )القاهرة(دار قباء، علم نفس النمو: حسن مصطفى عبد املعطي، هدى حممد قناوي .435
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  )ط
دراسات  زسلسلة حبوث منشورة مبرك، مدخل لدراسة اإلعاقة الذهنية: سامية عبد الرمحن .436

  )1998(، )جامعة عني مشس(الطفولة 
التدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال : مساح نور وشاحي .437

فاروق ، عالء الدين كفايف: إشراف، )غري منشورة( ماجستري، املصابني بأعراض متالزمة داون
  )2003(، )جامعة القاهرة(معهد الدراسات والبحوث التربوية ، سيد عبد السالم

مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال : سهري حممد حممد توفيق .438
، )غري منشورة(طروحة دكتوراه أ، ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ممن يعاون من أعراض داون

معهد الدراسات ، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، ليلى أمحد سيد كرم الدين: إشراف
  )2005(، )القاهرة(جامعة عني مشس، العليا للطفولة

منشورات ، بدر الدين عامود: ترمجة، علم نفس الطفل املتخلف عقليا: سوزان روبنشتني .439
  )1989(، )دمشق(وزارة الثقافة 

ـ املفهوم والفئات ـ  سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة: عبد الرمحن سيد سليمان .440
  )د ط(، )القاهرة(مكتبة زهراء الشرق 

، )اإلمارات/العني(دار الكتاب اجلامعي، اختبارات القدرات العقلية:  عبد الرمحن الطريري .441
  )1420/1999(1ط
منشورات مجعية احلق ، ومتالزمة داون أمراض القلب اخللقية: عبد الرمحن فائز السويد .442

  )د ت(، )غزة(للحياة 
  )د ت(، )غزة(منشورات مجعية احلق للحياة ، متالزمة داون .443
دار ، اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بني التطرف واالعتدال: عطوف حممد ياسني .444

  )1981(1ط، )بريوت(األندلس 
دار اآلفاق ، مدراج معرفة النفس معارج القدس يف :حممد بن حممد بن حممد الغزايل .445

  )1975(2ط، )بريوت(اجلديدة
  )1977( 2ط، )بريوت(دار العلم للماليني ، معجم علم النفس: فاخر عاقل .446
مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي : "حبث منشور ضمن كتاب، اإلعاقة العقلية: فاروق الروسان .447

  )2007ـ1417(1ط، )األردنعمان (دار الفكر ناشرون وموزعون ، "احلاجات اخلاصة
دار النهضة ، معجم علم النفس والتحليل النفسي: فرج عبد القادر طه وآخرون .448

  )د ت(1ط، )بريوت(العربية
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الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلم ـ دراسة فيسيولوجية ملاهيتها : حممد زياد محدان .449
  )1406/1986(، )األردن/عمان(دار التربية احلديثة  ووظائفها وعالقاا ـ

املكتب اجلامعي احلديث ، التأهيل اتمعي لذوي االحتياجات اخلاصة: حممد سيد فهمي .450
  )2005(1ط، )مصر(

  )1997ـ1417(1ط، )القاهرة(دار غريب ، التخلف العقلي :حممد حمروس الشناوي .451
: وحدة البحث، طفل متالزمة داون خصائصه الفزيولوجية والعقلية واللغوية: هدى خرباش .452
 )2015(، 2جامعة سطيف، )تنمية املوارد البشرية(

فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة  :هدى خرباش .453
كلية اآلداب والعلوم ، حلسن بوعبد اهللا: إشراف، )غري منشورة(دكتوراه علوم ، داون

  )2007(، )سطيف(جامعة فرحات عباس ، االجتماعية

  .والقرارات واملراسيم القانون  -  ر

عثماين : إشراف، جرمية اإلجهاض بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلزائري: بوزيان حممد .454
  )2016(بتاريخ، مذكرة ماستر بكلية احلقوق جبامعة سعيدة، عبد الرمحن

 15يف دورته ، )54: (القرار رقم، جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي .455
  )1419/1998رجب (املنعقدة مبكة املكرمة 

الدورة ، )10/2ـ94: (القرار رقم، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي .456
-http://www.iifa : موقع امع، )1418/1997(املنعقد جبدة ، العاشرة

aifi.org/2013.html 
بدولة  22الدورة ، بشأن حقوق املعوقني يف الفقه اإلسالمياملتعلق ، )213: (قرار رقمال .457

-http://www.iifa : موقع امع) 1436/2015(الكويت 
aifi.org/3998.html  

: ( املؤرخ يف) 144-06( : املرسوم التنفيذي رقم، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية .458
املؤرخ  09ـ02القانون رقم ). 2006أبريل سنة  26املوافق  1427ربيع األول عام  27
: املادة، املتعلق حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم 2002ماي 8املوافق  1423صفر  25يف 

  )2002ماي14(، 34العدد، 39السنة، )39ـ01(
عبد العزيز : إشراف، ذوي االحتياجات اخلاصةاحلماية القانونية ل: محيدي بن عيسى .459

جامعة الطاهر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ماستر حقوق ختصص علم اإلجرام، خنفوسي
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  )2015/2016(، )سعيدة(موالي
  

  .الرسائل اجلامعية: ثانيا

أطروحة حلقة حبث وتصميم  ، دراسة مرجعية عن متالزمة داون: آمنة عودة حممد اهلذيل .460
جامعة (كلية العلوم ، قسم األحياء، شادية حسن حممد: إشراف، )غري منشورة( جتارب
  )1428/1429) (الطائف

ماجستري ، دراسة وحتقيق، مسائل حرب الكرماين عن اإلمام أمحد: أمحد بن علي الغامدي .461
، )جدة(جامعة امللك عبد العزيز، قسم الفقه واألصول، فيصل بن سعيد بالعمش: بإشراف

)1433/2012(  
أثر استخدام استراتيجيات متنوعة يف اكتساب بعض املفاهيم : إميان سعد السيد زنايت .462

، )غري منشورة(أطروحة دكتوراه ، املرتبطة باحلياة اليومية للمعاقني عقليا القابلني للتعليم
معهد الدراسات ، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، أمل عبد الفتاح سويدان: إشراف

  )2006(، )جامعة القاهرة(، ربويةوالبحوث الت
عثماين : إشراف، جرمية اإلجهاض بني الشريعة اإلسالمية والتشريع اجلزائري: بوزيان حممد .463

  )2016(بتاريخ، مذكرة ماستر بكلية احلقوق جبامعة سعيدة، عبد الرمحن
سى مو: إشراف ،القضايا املعاصرة املتعلقة حبفظ النسل دراسة مقاصدية: تكر احلاج موسى .464

، )ماليزيا(جامعة املدينة العاملية، كلية العلوم اإلسالمية، دكتوراه بقسم أصول الفقه، عمر كيتا
)2013(  

ماجستري ، تربية املعوقني يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف: مجال مثقال مصطفى القاسم .465
  )1989(، جامعة الريموك، قسم التربية، نصر العلى: إشراف، )غري منشورة(يف التربية 

عبد العزيز : إشراف، احلماية القانونية لذوي االحتياجات اخلاصة: محيدي بن عيسى .466
جامعة الطاهر ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ماستر حقوق ختصص علم اإلجرام، خنفوسي

  )2015/2016(، )سعيدة(موالي
املشكالت اليت  رعاية املعاقني يف الفكر التربوي اإلسالمي يف ضوء: رائد حممد أبو الكأس .467

كلية ، حممود خليل أبو دف: إشراف، )غري منشورة(ماجستري يف أصول التربية ، يواجهوا
  )1429/2008(، )غزة(اجلامعة اإلسالمية ، التربية



- 448  - 
 

دكتوراه يف الفقه املقارن ، أحكام املعوقني يف الفقه اإلسالمي: سري إمساعيل سليم زيد .468
، جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون، اهللا العكازيحممود عبد : إشراف، )غري منشورة(
)1412/1992(  

التدخل املبكر وعالقته بتحسني أداء جماالت النمو املختلفة لألطفال : مساح نور وشاحي .469
فاروق ، عالء الدين كفايف: إشراف، )غري منشورة(ماجستري ، املصابني بأعراض متالزمة داون

  )2003(، )جامعة القاهرة(والبحوث التربوية  معهد الدراسات، سيد عبد السالم
مدى فاعلية برنامج بورتاج يف التنمية اللغوية واملعرفية لألطفال : سهري حممد حممد توفيق .470

، )غري منشورة(أطروحة دكتوراه ، ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ممن يعاون من أعراض داون
معهد الدراسات ، نفسية واالجتماعيةقسم الدراسات ال، ليلى أمحد سيد كرم الدين: إشراف

  )2005(، )القاهرة(جامعة عني مشس، العليا للطفولة
األمراض النفسية بني عوارض األهلية : عمرو حممد اهلادي عبد ايد الطنبداوي .471

: إشراف، والتفسريات الطبية املعاصرة وأثرها على األحكام الفقهية يف املعامالت واجلنايات
، كمال عبد العظيم العناين، حممد صفوت إبراهيم حممد، إبراهيم الشنيعطية عبد املوجود 

  )2012(، جامعة األزهر الشريف، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه، )غري منشورة(دكتوراه
، ـ اجلزء الثاين ـ حتقيق ودراسة مسائل حرب لإلمام أمحد: فايز بن أمحد بن حامد .472

  )1422(، )مكة املكرمة(دكتوراه جبامعة أم القرى رسالة، حسني بن خلف اجلبوري: إشراف
ماجستري بكلية ، حممود مغراوي: إشراف، دراسة وحتقيق، أجوبة الزرقاين: الكشبور صاحل .473

  )1433/2012(، 1جامعة اجلزائر، العلوم اإلسالمية
غري (أطروحة دكتوراه ، حقوق املعوقني بني الشريعة والقانون: مصطفى أمحد القضاة .474

  )1412/1992(، )الرباط(دار احلديث احلسنية ، عمر اجليدي: إشراف ،)منشورة
فاعيلة برنامج تعليمي لتنمية املهارات اللغوية لألطفال املصابني مبتالزمة : هدى خرباش .475

كلية اآلداب والعلوم ، حلسن بوعبد اهللا: إشراف، )غري منشورة(دكتوراه علوم ، داون
  )2007(، )سطيف(جامعة فرحات عباس ، االجتماعية

  
  .االت احملكمة: ثالثا

، مقال منشور مبجلة اجلمعية الفقهية السعودية، املنع الدائم للحمل: أمحد بن فهد الفهد .476
  )563ـ519(، )1437/2016(، )30(ع، )الرياض(جامعة حممد بن سعود اإلسالمية



- 449  - 
 

مقال ضمن السجل العلمي ، ـ حتسني النسل ـ دراسة طبية فقهية: إمساعيل غازي مرحبا .477
جامعة اإلمام حممد بن سعود ، )قضايا طبية معاصرة(ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين

  )1888ـ1830(2مج، )الرياض(اإلسالمية
جملة اجلامعة ، دراسة وحتقيق، أليب عبيد القاسم الغريب املصنف: صفوان عدنان داوودي .478

، )104ـ101: (العدد، )26ـ  27: ( السنة، )املدينة املنورة(اإلسالمية 
  )1417ـ1415(

مقال ضمن السجل ، األحكام الفقهية املتعلقة بتحسني النسل: عبد اهللا بن جابر اجلهين .479
جامعة اإلمام حممد بن سعود ، )قضايا طبية معاصرة(العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين

  )1990ـ1945(2مج، )الرياض(اإلسالمية
مقال ، صاحب الفضيلة والدنا الشيخ حممد األمني الشنقيطيمع : عطية بن حممد سامل .480

  )1394/1974(3العدد ، 6ط، )املدينة املنورة(اجلامعة اإلسالمية : منشور مبجلة
مقال ضمن السجل العلمي ، حتسني النسل من منظور إسالمي: ماجدة حممود أمحد هزاع .481

اإلمام حممد بن سعود جامعة ، )قضايا طبية معاصرة(ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين
  )1944ـ1889(2مج، )الرياض(اإلسالمية

مقال مبجلة جامعة ، حكم إسقاط اجلنني املشوه بني الشريعة والطب: حممد فاضل احلديثي .482
  )2013(أفريل، )15:ع/4:مج(، األنبار للعلوم اإلسالمية

، اف اتمعإشكالية زواج املعوق بني مساحة اإلسالم وإجح: حياة عبيد، نضال بوعبد اهللا .483
 ،)1:ع/8:م(، )2سطيف (جامعة حممد ملني دباغني، مقال منشور مبجلة تنمية املوارد البشرية

  )145ـ131( ،)2017جوان(
  

  .املواقع اإللكترونية: رابعا

مقال منشور مبوقع سبق ، التخلف العقلي يف ميزان الزواج واإلجناب :أمين رمضان زهران .484
h-:الرابط، )22/07/1434(، حائل p://www.hail2h.net/inf/ar cles 

1372.htm-id-show-action  
كتاب الكتروين حممل من موقع ، النفسرسالة  :حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد احلفيد .485

  https://www.kutub.html-: الرابط، 02/10/2017: بتاريخ، كتب
-pdf.net/book/3018النفس- رسالة   



- 450  - 
 

، )07/05/2012(، موقع ملتقى أهل احلديث، ترمجة الشيخ مصطفى أمحد الزرقا .486
 :الرابط

h p://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10066
3  
، موقع ملتقى أهل احلديث، بقلم تلميذه الشيخ جمد مكي ترمجة الشيخ مصطفى سعيد اخلن .487
 :الرابط، )07/05/2012(

h p://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12562
8  

 :الرابط، )دت(، مقال منشور مبوقع ويكيبيديا الفرنسية، ترمجة جلون جروم .488
érôme_Lejeunehttps://fr.wikipedia.org/wiki/J  

: الرابط، )دت(، مقال منشور مبوقع الطيب، متالزمة داون: جايب كيفوركيان .489
:https://www.altibbi.com/داون-متالزمة/خلقية-تشوهات/طبية-مقاالت-

  330-املنغولية
كتاب مصور ، رعاية املعاقني بني الشرائع السماوية: اجلمعية النسائية جبامعة أسيوط للتنمية .490

 :الرابط، )28/06/2017: (حممل من موقع أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة بتاريخ
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_i

d=77&topic_id=1507  
موافق غري ، كتاب حممل من موقع الكتاب اإلسالمي، العقل واهلوى: احلكيم الترمذي .491

 : الرابط، 12/07/2017: بتاريخ ،)للمطبوع
walhwa.html-http://www.islamicbook.ws/adab/alaql  

مقال منشور مبوقع مؤمنون بال ، اجلاحظ أمنوذجا: العقل لدى املعتزلة: محادي ذويب .492
: الرابط، 07/2014/ 29: بتاريخ، حدود

http://www.mominoun.com/articles/اجلاحظ- املعتزلة-لدى-العقل -
  750-أمنوذجا

 كتاب حممل من موقع، العمل األشخاص من متالزمة داون قادرون على: روحي عبدات .493
 :الرابط، )دت(، للتربية اخلاصة مدونة عماد السعدين

h ps://slpemad.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8a7d8b



- 451  - 
 

4d8aed8.  

مقال منشور ، يرونه حقاً طبيعياً )مؤيدون(خائفون من الفشل و )رافضون(زواج املعوقني .494
 :الرابط، )15/10/2011: (بتاريخ، 15818:ع، مبوقــع جريدة الرياض

h p://www.alriyadh.com/675938،  
موقع حممل من  pdfكتاب ، الكروموزومات واألمراض اليت تسببها: شيخة سامل العريض .495

 :الرابط، )12/12/2016: (بتاريخ، أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة
2266.htm-h p://www.gul ids.com/ar/book28  

أطفال اخلليج ذوي حممل من موقع  pdfكتاب ، حنو حياة أفضل ألطفال متالزمة داون .496
 :الرابط، )12/12/2016: (بتاريخ، االحتياجات اخلاصة

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r
_id=77&topic_id=1834  

كتاب ، تشخيص التوحد بني األطفال من متالزمة أعراض داون: عادل عبد اهللا حممد .497
pdf 12/12/2016: (بتاريخ، أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة حممل من موقع( ،
 :الرابط

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r
_id=68&topic_id=1476  

مقال منشور مبوقع أطفال ، تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصةمقدمة يف : عاطف حبراوي .498
 :الرابط، )28/04/2011: (اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة بتاريخ

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=7136  
كتاب ، )الرياض(دار الصميعي، ابن القيم حول اإلعاقةآراء : عبد اإلله بن عثمان الشايع .499

: الرابط، )15/03/2016: (بتاريخ، حممل من موقع األلوكة
/http://www.alukah.net/web/khalidshaya/0/43815،  

منشور ضمن حبوث يف الفلسفة ، الفارايبنظرية العقل عند : عبد احلكيم بن يوسف اخللفي .500
: بتاريخ ،كتاب مصور حممل من موقع مؤمنون بال حدود، من العقل إىل الوجود: اإلسالمية

-حبوث /http://www.mominoun.com/articles:الرابط، )10/03/2015(
   2567-الوجود-إىل- العقل-من-اإلسالمية-الفلسفة-يف
منشور ضمن حبوث ، األيديولوجية يف فلسفة ابن باجهالعقل وممارسته : غيضان السيد علي .501

، كتاب مصور حممل من موقع مؤمنون بال حدود، من العقل إىل الوجود: يف الفلسفة اإلسالمية
 :الرابط، )10/03/2015: (بتاريخ



- 452  - 
 

http://www.mominoun.com/articles/من- اإلسالمية-الفلسفة-يف-حبوث -
  2567-الوجود- إىل-العقل

 – 1422شوال  18 :بتاريخ ،مبوقع اإلسالم ويب منشورة، فئة متالزمة داونفتوى حول  .502
 :الرابط، 2/1/2002

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&
Id=12360Option=FatwaId&   

 :بتاريخ ،مبوقع اإلسالم ويب منشورة، متالزمة داونفتوى حول فئة  .503
 :الرابط،)19/08/2002(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfat
Op on=FatwaId&Id=21215wa&  

 – 1426حمرم 14 :بتاريخ ،مبوقع اإلسالم ويب منشورة، متالزمة داونفتوى حول فئة  .504
 :الرابط، 22/2/2005

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&
Option=FatwaId&Id=59252  

 29: بتاريخ، وقع فتاوى الشيخ ابن جربينمب منشورة، متالزمة داونفتوى حول فئة  .505
  :الرابط، 07/1427/

h p://cms.ibnjebreen.com/fatwa/home/book/248#sec199
37   
: بتاريخ، منشورة مبوقع جريدة األهرام، فتوى جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف .506

 :الرابط، 27/10/2013
http://www.ahram.org.eg/News/985/41/239266/علماء/ديىن- فكر-

  aspxوشروط-ضوابط-له-  ذهنيا-املعاق-زواج-   الدين
مقال منشور مبدونة قضية زواج ذوي ، قضية زواج ذوي اإلعاقة اآلراء والتشريعات .507

 :الرابط، )د ت(، اإلعاقة
-http://specialeducation08.blogspot.com/2015/11/blog

post_2.html  
مقال منشور مبوقع أطفال اخلليج ، زواج املعاق ذهنيا بني الرفض والقبول: جمدي مروة .508

 :الرابط، )دت(، ذوي االحتياجات اخلاصة



- 453  - 
 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&
ArtCat=1&id=682.  

ورقة علمية ، التربية اجلنسية لذوي اإلعاقة العقلية: حممد السعيد عبد اجلواد أمحد أبو حالوة .509
pdf 25/11/2016: (بتاريخ، أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة وقعحمملة من م( ،
 :الرابط

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r
_id=68&topic_id=1501  

 حممل من موقع pdfحبث ، املعاقني ذهنيا يف اتمع املقدسي الفلسطيينزواج : مرام سعيد .510
  :الرابط، )25/11/2016: (بتاريخ، أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة

2708.htm-h p://www.gul ids.com/ar/book16   

املنهج اإلسالمي يف التوازن بني واجبات املسلم املعاق واحتياجاته : مصطفى بن صاحل باجو .511
 : الرابط، )11/06/2010: (بتاريخ، مقال منشور مبوقع مجعية التراث، اخلاصة

http://www.tourath.org/ar/content/view/2148/42/   
مقال حممل ، حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر: إبراهيم شرايطة، مصعب بايل .512

 www.univ-): 18/10/2017: (بتاريخ، )الوادي(من موقع جامعة محة خلضر
eloued.dz/.../ في_الخاصة_االحتیاجات_ذوي_حقوق .pdf   

: بتاريخ، موقع القدس العريب، التركية بإدارة مصابني مبتالزمة داونمقهى يف غازي عنتاب  .513
  :رابط املوقع، 23/02/2018

http://www.alquds.co.uk/?p=886241  
، 22/09/2008: مقال منشور بتاريخ، إخبارية جزائرية، موقع جريدة الشروق اليومي .514

    /اجلزائر-يف- منغويل-ألفhttps://www.echoroukonline.com/25-: الرابط
 :الرابط، )دت(، إخباري جزائري، موقع فيتامني دز .515

https://www.vitaminedz.com/مرض تعاين طفل-100- 000-عائالت 
/Articles_18300_2471055_0_1.html    

 :الرابط، )دت(، مقال منشور مبوقع ويكيبيديا، الوثيقة العظمى .516
https://ar.wikipedia.org/wiki/ العظمى_الوثيقة   

، فتوى منشورة مبوقع اإلسالم سؤال وجواب، حكم زواج املعوق ذهنيا: هاين اجلبري .517
     https://islamqa.info/ar/119161: الرابط، )10/08/2008: (بتاريخ



- 454  - 
 

فتوى ، زواج املرأة من معاق ذهنيا): اإلمارات(اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف .518
 :الرابط، )20/01/2010: (بتاريخ، )8526: (رقم، اهليئةمنشورة مبوقع 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



- 455  - 
 

 .فهرس احملتويات .9

  الصفحة  احملتوى
  ]أ [   املقدمة

  مكانة املعوقني يف اإلسالم: متهيد
  2  تعريف اإلعاقة واملعوق .1
  5  تاريخ اإلعاقة .2
  8  عناية اإلسالم باملعوقني .3

  متالزمة داون واألهلية يف الفقه اإلسالمي): النظري(الفصل األول
  26  ـتصنيفاا وخصائصها  ـاإلعاقة العقلية : متهيد
  26  تعريف اإلعاقة العقلية .1
  31  تصنيفات اإلعاقة العقلية .2
  35  ذوي اإلعاقة العقلية خصائص .3

  ـتعريفها وأنواعها وخصائصهاـمتالزمة داون : املبحث األول
  40  تعريف متالزمة داون وأسباب حدوثها :املطلب األول

  41  تعريف متالزمة داون: الفرع األول   
  44  أسباب حدوث متالزمة داون: الفرع الثاين   

  44  العوامل البيئية .1
  46  العوامل الوراثية .2

  47  أنواع متالزمة داون :املطلب الثاين
  47  االنقسام اخللوي الطبيعي: الفرع األول   
  52  االنقسام اخللوي يف حاالت متالزمة داون: الفرع الثاين   

  52  الكامل 21تثلث الصبغي  .1
  54  الزائد الكروموزومي .2
  55  املختلط .3

  58  خصائص فئة متالزمة داون: املطلب الثالث
  58  اخلصائص الفزيولوجية: األولالفرع    



- 456  - 
 

  58  شكل اجلسم .1
  59  الوظائف اجلسمية .2
  60  املشاكل الصحية .3
  61  اخلصائص اجلنسية والتناسلية .4

  61  اخلصائص العقلية: الفرع الثاين   
  62  مستوى الذكاء .1
  65  عملية اإلحساس واإلدراك .2
  66  عملية االنتباه .3
  67  عملية التذكر .4
  68  القدرات اللغوية .5

  69  اخلصائص االجتماعية والسلوكية: الثالثالفرع    
  69  اخلصائص االجتماعية .1
  70  اخلصائص السلوكية .2

  األهلية يف الفقه اإلسالمي: الثايناملبحث 
  72  فالتكليف واملكلَ: األولاملطلب 
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  92  حالة النقص .2
  93  حالة الكمال .3
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  268  مقاتلة أفراد املتالزمة يف اجلهاد .2
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  278  اإلحصان من وطء أفراد متالزمة داون .2
  281  اإلحالل من وطء أفراد متالزمة داون .3

  282  حل عقد الزوجية: الثاينالفرع    
  282  طالق أفراد متالزمة داون .1
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  286  إيالء فئة متالزمة داون .3
  286  ظهار فئة متالزمة داون .4
  287  لعان فئة متالزمة داون .5
  287  الفسخ بعيب اإلصابة مبتالزمة داون .6

  296  أحكام الوصاية: الثالثالفرع    
  296  الوصاية على فئة متالزمة داون .1
  296  كفالة فئة متالزمة داون .2
  297  النفقة على فئة متالزمة داون .3

  299  اجلامع: الرابعالفرع    
  299  أحكام النظر والعورة عند أفراد املتالزمة .1
  300  عدة إناث فئة داون .2
  300  إحداد األرامل من فئة متالزمة داون .3

  303  املالية املعامالت: الثايناملطلب 
  303  أهلية التصرف والذمة املالية: األولالفرع    

  303  أهلية التصرف عند فئة متالزمة داون .1
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  307  احلجر على فئة متالزمة داون .2
  309  الوصاية على فئة متالزمة داون .3
  312  الذمة املالية لفئة متالزمة داون .4
  313  أهلية القبض عند فئة املتالزمة .5

  314  عقود التربع: الثاينالفرع    
  314  أهلية التربع واإلقرار عند فئة متالزمة داون .1
  316  أهلية اإلعارة عند فئة متالزمة داون .2
  318  أهلية اإليداع عند فئة متالزمة داون .3
  320  أهلية االستيداع عند فئة متالزمة داون .4
  321  وصية فئة متالزمة داون .5
  324  كفالة فئة متالزمة داون .6

  325  اجلامع: الثالثالفرع    
  325  وكالة فئة متالزمة داون .1
  326  ضمان فئة متالزمة داون للمتلفات .2
  329  مرياث القاتل من فئة متالزمة داون .3

  333  القضاء واجلنايات واحلدود: الثالثاملطلب 
  333  أحكام اجلنايات: األولالفرع    

  333  جنايات أفراد متالزمة داون .1
  336  املتالزمةكفارة جنايات أفراد  .2
  339  اشتراك أفراد املتالزمة واملكلفني يف القتل .3

  342  أحكام القضاء: الثاينالفرع    
  342  شهادة فئة متالزمة داون .1
  347  تقلد فئة متالزمة داون للقضاء .2

  348  أحكام احلدود: الثالثالفرع    
  348  انتهاك أفراد املتالزمة حلدود اهللا عز وجل .1
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  355  سرقة أفراد متالزمة داون .5
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  377  املصابني مبتالزمة داونتعقيم : الثاينالفرع    
  380  عالج متالزمة داون: الفرع الثالث   
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  386  اخلامتة
  393  الفهارس العلمية 

  394  اآليات القرآنيةفهرس  .1
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